
Ohlášky Slavnost výročí posvěcení kostela (17.10.) 
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.  
 

• SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA  
➢ Dnes při mši svaté. Všem dárcům Pán Bůh zaplať za vaše dary.  

 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ 
➢ Út 7:40 – 7:55, Pá 17:30 – 17:55, Ne 9:15 – 9:25 

 

• PODZIMNÍ VYRÁBĚNÍ  
➢ DNES od 14:00 na farním dvoře. Všichni děti i rodiče jsou srdečně 

zváni. Více informací na plakátku.  
 

• VOLNÉ ÚMYSLY II. POLOLETÍ 2021  
➢ Úterý 8:00 9.11., 16.11., 14.12., 21.12., 28.12. Pokud máte zájem o 

tyto úmysly obraťte se na Pavla Mazura.  
 
 

• 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!!!! 
 

 

• SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ – PŘIHLÁŠKY NA PŘÍPRAVU 
➢ Přihlášky k přípravě biřmování odevzdejte prosím nejlépe dnes po 

mši sv. popř. nejpozději příští neděli. Děkuji za pochopení.   
 

 

• SBÍRKA NA MISIE  
➢ Příští neděli 24.10.2021 při mši sv.  



 

• MĚSÍC ŘÍJEN – MĚSÍC MODLITBY RŮŽENCE  
➢ V naší farnosti v pátek a v neděli vždy půl hodiny přede mši sv.     

K této modlitbě jste všichni srdečně zváni.  
 

• ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA I. POLOLETÍ 2022 NA FAŘE 
Datum Čas (přede mši sv.) Čas (po mši sv.) 

Neděle 7.11.2021 8:45 – 9:15 10:35 – 10:45 
Pátek 12.11.2021 16:30 – 16:45 17:35 – 17:45 

Neděle 14.11.2021 8:45 – 9:15 10:35 – 10:45 

Úmysly se budou zapisovat na faře v kanceláři u Pavla Mazura 
 

• SYNODNÁLNÍ PROCES  
➢ Více se o něm zatím dočtete na farním webu.  

 

• FARNÍ LISTY  

➢ Vzít si je můžete vzadu na stolku. Jsou tam veškeré 

informace nejen ze života farnosti.  
 

• DĚKANÁTNÍ POUŤ – TUTO SOBOTU V KATEDRÁLE 
 

➢ V katedrále sv. Václava v Olomouci  
➢ Program: 15:00 růženec, 16:00 adorace, 17:00 mše svatá 

 
 

➢ Jelikož se nepřihlásilo dostatek účastníků, nebude vypraven 
autobus za naší farnost, proto níže uvádím jízdní řády jak se 
na tuto pouť dostat, kdybyste se chtěli vypravit. 
 

➢ 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 všem, kteří se zúčastníte pouti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



➢ JIŽDNÍ ŘÁDY DO OLOMOUCE NA DĚKANÁTNÍ POUŤ  

Odkud – kam Druh dopravy Odj. Přij. 

VARIANTA 1 

Kostelec na Hané – Prostějov hl. n. Os. Vlak 14069 13:37 13:47 
Prostějov hl. n. – Olomouc hl. n. Os. Vlak 3726 14:00 14:26 

Hl. nádraží – Tržnice Tram X4 14:40 14:45 

Tržnice – U Dómu Tram 3 14:48 14:57 

VARIANTA 2 

Kostelec na Hané – Prostějov hl. n Os. Vlak 24715 14:43 14:53 
Prostějov hl. n. – Olomouc hl. n. Os. Vlak 3728 15:00 15:26 

Hl. nádraží – Tržnice Tram X4 15:40 15:45 
Tržnice – U Dómu Tram 3 15:48 15:57 

 

➢ JIŽDNÍ ŘÁD Z OLOMOUCE PO SKONČENÍ POUTI  

Odkud – kam Druh dopravy Odj. Přij. 

VARIANTA 1  

U Dómu – Tržnice Tram 3 18:04 18:12 
Tržnice – Hl. nádraží Tram X4 18:13 18:19 

Olomouc hl. n – Prostějov hl. n. Os. Vlak 3737 18:33 18:58 
Prostějov hl. n – Kostelec na Hané Os. Vlak 24724 19:01 19:10 

VARIANTA 2 

U Dómu – Tržnice Tram 3 18:24 18:32 

Tržnice – Hl. nádraží Tram X4 18:35 18:41 
Olomouc hl. n – Prostějov hl. n. R 902 Bouzov 19:06 19:22 

Prostějov hl. n – Kostelec na Hané. Os. Vlak 14080 20:10 20:19 
 

 

 

 
 
 
 



Ohlášky 29. neděle v mezidobí (17.10.2021) 

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   
 

• ÚMYSLY NA ROK 2022  
➢ Můžete si zapisovat po kterékoliv mši sv. v sakristii  

 

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

• DĚKANÁTNÍ POUŤ – TUTO SOBOTU V KATEDRÁLE 

➢ V katedrále sv. Václava v Olomouci  
➢ Program: 15:00 růženec, 16:00 adorace, 17:00 mše svatá 

 
 

 

➢ 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 všem, kteří se zúčastníte pouti! 

 
 

 

 



Ohlášky 29. neděle v mezidobí (17.10.2021) 

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   

• DĚKANÁTNÍ POUŤ – TUTO SOBOTU V KATEDRÁLE 

➢ Program: 15:00 růženec, 16:00 adorace, 17:00 mše svatá 
 

 

➢ 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 všem, kteří se zúčastníte pouti! 

 


