
Ohlášky 28. neděle v mezidobí (10.10.2021) 

Informace pro farnost Kostelec na Hané 
• PRAVIDLA PRO KONÁNÍ BOHOSLUŽEB  

➢ Zakrytý nos a ústa respirátorem, pokud je zde více jak 10. osob. 

➢ Použít při vchodu do kostela desinfekci.  

➢ Rozestupy min 1,5 m, pokud nejste členy jedné domácnosti. 

 
 

• PODĚKOVÁNÍ  
➢ Děkuji všem, kteří svoji farnost podporujete ve svých modlitbách, 

nebo finančně, nebo se aktivně zapojujete do dění farnosti.  

 
 

• PÉČE O NEMOCNÉ  

➢ Pokud víte o někom, kdo se nemůže dostat do kostela na mši sv. a 
chce abych ho navštívil dejte mi prosím vědět. Děkuji.  

 
 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ  
➢ Úterý od 7:40 – 7:55, Pátek od 17:30 – 17:55, Neděle 9:15 – 9:25  

 
 

 

• VOLNÉ ÚMYSLY II. POLOLETÍ 2021  
➢ Úterý 8:00 9.11., 16.11., 14.12., 21.12., 28.12. Je možné si je zapsat u 

Pavla Mazura nebo na tel. čísle 723 189 011. 
 

 

• VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA 
➢ Oslavíme příští neděli 17.10.2021 a to 249. výročí od posvěcení 

chrámu. Kostel byl posvěcen 18.10.1772  
 

• KVĚTINY DO KOSTELA  
➢ Prosíme, kdo máte na zahradě květiny a chtěli byste je darovat na 

kostelní výzdobu noste je nejlépe po páteční mši svaté do kostela. 
Všem dárcům Pán Bůh zaplať!!! 

 

 

• PŘÍHLÁŠKY K PŘÍRAVĚ KE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ  
➢ Prosím odevzdejte nejpozději příští neděli 17.10.2021 po mši sv. do 

sakristie. Děkuji.  

➢ Podmínky pro přijetí této svátosti jsou  
▪ 1) být pokřtěný  
▪ 2) mít aspoň 15. let – horní hranice věku není stanovená.  
▪ 3) kmotr již biřmovaný 

 



• VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA 
➢ 249.výročí od posvěcení našeho farního kostela oslavíme dáli Pán 

v neděli 17.10.2021 v 9:30 při mši svaté 
 

• PODZIMNÍ VYRÁBĚNÍ  
➢ V neděli 17.10.2021 od 14:00 na farním dvoře. Všichni děti i rodiče 

jsou srdečně zváni. Více informací na plakátku.  
 

• HLEDÁME KOSTENÍKY/KOSTELNICE!!!!! 
➢ Všechny farníky moc prosíme, kdo může přihlaste se po kterékoliv 

mši sv. u pana faráře nebo u Pavla Mazura.  Všem vám, kteří jste se 
rozhodli farnosti takto pomocí velké Pán Bůh zaplať!!!! 
 

 

• FARNÍ LISTY  

➢ Vzít si je můžete vzadu na stolku. Jsou tam veškeré 
informace nejen ze života farnosti.  

 

• DĚKANÁTNÍ POUŤ – SOBOTA 23.10.2021   

➢ Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a 
řeholní povolání pro děkanát Vyškov a Prostějov v 
15:00 růženec, 16:00 adorace před vytavenou                     
NSO a v 17:00 mše svatá, které bude předsedat                
Mons. Antonín Basler, pomocný biskup.  
 

➢ Pokud bude zájem naše farnost vypraví autobus, 
prosím zapište se na připravený papír vzadu na stolku.   

 

➢ Tato pouť je nejen pro nás velmi důležitá, protože 

když se podíváme kolem sebe tak je potřeba za 

obnovu rodin a kněžská povolání prosit děkuji tedy 

všem dopředu, kteří se zúčastníte této pouti!!!  

 



Ohlášky 28. neděle v mezidobí (10.10.2021) 

Informace pro farnost Ohrozim 
• PRAVIDLA PRO KONÁNÍ BOHOSLUŽEB  

➢ Zakrytý nos a ústa respirátorem, pokud je zde více jak 10. osob. 

➢ Použít při vchodu do kostela desinfekci.  

➢ Rozestupy min 1,5 m, pokud nejste členy jedné domácnosti. 

 
 

• PODĚKOVÁNÍ  
➢ Děkuji všem, kteří svoji farnost podporujete ve svých modlitbách, 

nebo finančně, nebo se aktivně zapojujete do dění farnosti.  
 

 

• PÉČE O NEMOCNÉ  

➢ Pokud víte o někom, kdo se nemůže dostat do kostela na mši sv. a 
chce abych ho navštívil dejte mi prosím vědět. Děkuji.  

 
 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ  
➢ Středa od 17:40 – 17:55 a v neděli po mši sv. na požádání   

 

• FARNÍ LISTY  
➢ Vzít si je můžete na stolku u bočního vchodu.  

• DĚKANÁTNÍ POUŤ – SOBOTA 23.10.2021   

➢ Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a 
řeholní povolání pro děkanát Vyškov a Prostějov v 
15:00 růženec, 16:00 adorace před vytavenou                 
NSO a v 17:00 mše svatá, které bude předsedat                           
Mons. Antonín Basler, pomocný biskup.  
 

➢ Pokud bude zájem farnost Kostelec vypraví autobus, 
prosím zapište se na připravený papír vzadu na stolku.   

 

➢ Tato pouť je nejen pro nás velmi důležitá, protože 

když se podíváme kolem sebe tak je potřeba za 

obnovu rodin a kněžská povolání prosit děkuji tedy 

všem dopředu, kteří   se zúčastníte této pouti!!!  



Ohlášky 28. neděle v mezidobí (10.10.2021) 

Informace pro farnost Vícov  
• PRAVIDLA PRO KONÁNÍ BOHOSLUŽEB  

➢ Zakrytý nos a ústa respirátorem, pokud je zde více jak 10. osob. 

➢ Použít při vchodu do kostela desinfekci.  

➢ Rozestupy min 1,5 m, pokud nejste členy jedné domácnosti. 

 

 

• PODĚKOVÁNÍ  
➢ Děkuji všem, kteří svoji farnost podporujete ve svých modlitbách, 

nebo finančně, nebo se aktivně zapojujete do dění farnosti.  
 

 

• PÉČE O NEMOCNÉ  

➢ Pokud víte o někom, kdo se nemůže dostat do kostela na mši sv. a 
chce abych ho navštívil dejte mi prosím vědět. Děkuji.  

 

 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ  
➢ Středa od 17:40 – 17:55 a v neděli po mši sv. na požádání   

 

• FARNÍ LISTY  
➢ Můžete si je po mši sv. rozebrat.  

• DĚKANÁTNÍ POUŤ – SOBOTA 23.10.2021   

➢ Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová kněžská a 
řeholní povolání pro děkanát Vyškov a Prostějov v 
15:00 růženec, 16:00 adorace před vytavenou NSO           
a v 17:00 mše svatá, které bude předsedat                           
Mons. Antonín Basler, pomocný biskup.  
 

➢ Pokud bude zájem farnost Kostelec vypraví autobus, 
prosím zapište se na připravený papír vzadu na stolku.   

 

➢ Tato pouť je nejen pro nás velmi důležitá, protože 

když se podíváme kolem sebe tak je potřeba za 

obnovu rodin a kněžská povolání prosit děkuji tedy 

všem dopředu, kteří se zúčastníte této pouti!!!  

 


