Ohlášky 2. neděle v mezidobí (16.1.2022)
Informace pro farnosti Kostelec na Hané
•

SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA – DNES PŘI MŠI SVATÉ!

•

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO BOHOSLUŽBY
➢ Respirátor, použít desinfekci, Rozestupy 1,5 m.

•

PODĚKOVÁNÍ
➢

•

PÉČE O NEMOCNÉ
➢

•

Děkuji všem, kteří jste ve čtvrtek uklidili vánoční stromky v kostele.

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
➢

•

Úterý 1.2., 1.3., 5.4., 12.4., 10.5., 17.5., 24.5., 14.6., 28.6. Pokud máte
zájem, kontaktujte Pavla Mazura na tel. 723 189 011. nebo je nově
možnost si úmysl zarezervovat na stránce: www.intenceknh.wz.cz

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚKLID STROMKŮ
➢

•

Celkem jste darovali 4 114 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

VOLNÉ ÚMYSLY NA I. POLOLETÍ 2022
➢

•

Út 7:40 – 7:55, Pá 16:30 – 16:55, Ne 23.1. 9:15 – 9:25

SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE 9.1.
➢

•

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 V TOMTO TÝDNU
➢

•

Děkuji všem, kteří svoji farnost podporujete ve svých modlitbách,
finančně, nebo se aktivně podílíte na dění ve farnosti.

Tento pátek po mši svaté v 18:00 na faře.

PROSBA
➢

Bratři a sestry, kdo z vás by chtěl podpořit farnost, nejen při
nedělních sbírkách v kostele, tak může: podpořit farnost skrze dar
přes bankovní účet. Číslo účtu farnosti Kostelec na Hané:
190232450/0300 Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať za vaše dary!

Ostatní Informace
•

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
➢

•

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
➢

•

Příští neděli bude sbírka určená na podporu biblického apoštolátu.

SYNODÁLNI CESTA CÍRKVE
➢

•

Spolčo VIP – tento pátek 21.1. v 18:00 mše sv. u PsK v Prostějově a
poté posezení na CMG.

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
➢

•

Začíná toto úterý 18.1. Modlitby najdete na: www.cirkev.cz

Všechny informace a materiály k synodální cestě naleznete na našich
farních stránkách www.kostelec.dpv.cz

Z CÍRKVE
➢ Stále jsme vyzývání k modlitbě růžence s úmyslem za ukončení
pandemie každý večer ve 20:00.

Ohlášky 2. neděle v mezidobí (16.1.2022)
Informace pro farnost Ohrozim
•

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO BOHOSLUŽBY
➢ Respirátor, použít desinfekci, Rozestupy 1,5 m.

•

PODĚKOVÁNÍ
➢

•

PÉČE O NEMOCNÉ
➢

•

Středy – zimní čas 17:00, letní čas 18:00: 26.1., 2.2., 16.2., 23.2., 2.3.,
16.3., 30.3, 13.4., 27.4., 4.5., 11.5., 18.5., 25.5., 1.6., 8.6., 22.6., a
neděle– 11:00: 30.1., 20.3., 1.5., 15.5., 29.5., 19.6.

SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE 9.1.
➢

•

St: 16:40 – 16:55, Ne: Na požádání po mši svaté.

VOLNÉ ÚMYSLY – ZAPISOVÁNÍ V SÁKRISTII
➢

•

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 V TOMTO TÝDNU
➢

•

Děkuji všem, kteří svoji farnost podporujete ve svých modlitbách,
finančně, nebo se aktivně podílíte na dění farnosti.

Celkem jste darovali 2 723 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!

FARNÍ LISTY
➢

Můžete si je rozebrat, je zde více informací za života farnosti.

Ostatní Informace
•

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
➢

•

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
➢

•

Začíná toto úterý 18.1. Modlitby najdete na: www.cirkev.cz
Příští neděli bude sbírka určená na podporu biblického apoštolátu.

Z CÍRKVE
➢ Stále jsme vyzývání k modlitbě růžence s úmyslem za ukončení
pandemie každý večer ve 20:00.

Ohlášky 2. neděle v mezidobí (16.1.2022)
Informace pro farnost Vícov
•

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO BOHOSLUŽBY
➢ Respirátor, použít desinfekci, Rozestupy 1,5 m.

•

PODĚKOVÁNÍ
➢

•

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 V TOMTO TÝDNU
➢

•

Děkuji všem, kteří svoji farnost podporujete ve svých modlitbách,
finančně, nebo se aktivně podílíte na dění farnosti.

Čt: 16:40 – 16:55, Ne: 7:40 – 7:55

FARNÍ LISTY
➢

Můžete si je rozebrat, je zde více informací za života farnosti.

Ostatní Informace
•

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ
➢

•

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA
➢

•

Příští neděli bude sbírka určená na podporu biblického apoštolátu.

SYNODÁLNI CESTA CÍRKVE
➢

•

Začíná toto úterý 18.1. Modlitby najdete na: www.cirkev.cz

Všechny informace a materiály k synodální cestě naleznete na našich
farních stránkách www.kostelec.dpv.cz

Z CÍRKVE
➢ Stále jsme vyzývání k modlitbě růžence s úmyslem za ukončení
pandemie každý večer ve 20:00.

