Ohlášky SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (9.1.2022)
Informace pro farnosti Kostelec na Hané
•

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO BOHOSLUŽBY
➢
➢

➢
➢

•

PODĚKOVÁNÍ
➢

•

Stále hledáme ochotné lidi z řad našich farníků, kteří by se této služby
ujali, prosím, kdo můžete a chcete takto pomoci naší farnosti ozvěte
se. Děkuji

VOLNÉ ÚMYSLY – I. pololetí 2022
➢

•

Út 11.1. 7:40 – 7:55, Pá 14.1. 16:30 – 16:55, Ne 16.1. 9:15 – 9:25.
Nebo individuálně po předchozí tel. domluvě v kterýkoliv jiný den.

NALÉHAVĚ HLEDÁME KOSTENÍKY/KOSTELNICE
➢

•

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 (10.1. – 16.1.2022)
➢

•

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

PÉČE O NEMOCNÉ
➢

•

Není potřeba dokládat bezinfekčnost.
Respirátor – Výjimka pro lektory a zpěváky: po dobu, kdy lektor čte
nebo zpěvák zpívá může mít respirátor sundaný.
Použít při vchodu do kostela desinfekci.
Rozestupy min. 1,5 m, pokud nejste členy jedné domácnosti.

Úterý: 18.1., 1.2., 22.2., 1.3., 5.4., 12.4., 19.4., 10.5., 17.5., 24.5.,
14.6., 28.6. POKUD SI CHCETE NECHAT ZAPSAT ÚMYSL NA TYTO
TERMÍNY MŮŽETE PO MŠI SV. V PÁTEK A V NEDĚLI U PAVLA
MAZURA, NEBO NA TEL. ČÍSLE 723 189 011. Nebo pomocí
rezervačního systému na webových stránkách:
www.intenceknh.wz.cz

ÚKLID STROMKŮ
➢

Až příští čtvrtek 20.1.2022 od 16:00 v kostele. Betlém se bude uklízet
až po Hromnicích.

•

PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
➢

•

PŘIJATÉ DARY V TOMTO TÝDNU
➢

•

Tento pátek po mši sv. v 18:00 na faře.
Byly přijaty dary na hlavní činnost farnosti v hodnotě 1x 800 Kč
a 1x 7 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

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 Pán Bůh zaplať za vaše dary!

Ostatní Informace
• FARNÍ LISTY
➢ Můžete si je rozebrat, je zde více informací za života farnosti.

• SYNODÁLNI CESTA CÍRKVE
➢ Všechny informace a materiály k synodální cestě naleznete na našich
farních stránkách www.kostelec.dpv.cz

• KATOLICKÝ TÝDENÍK
➢ Můžete si ho objednat přes internet v elektronické, nebo tištěné verzi
na katyd.cirkev.cz

• KRISTÝN SLUŽEBNÍK
➢ Milí farníci, společnost Kristýn služebník z olomouckého
arcibiskupství, která spravuje a zajišťuje energie ve farnostech, nabízí
pomoc ve formě konzultací a poradenství pro Ty, kteří se dostali do
tíživé situace v souvislosti s ukončením dodávky energií od
dodavatele Bohemia energii a dalších společností. Podrobnější
informace a kontakty naleznete na plakátku ve vývěsce, nebo na
stránkách www.kristyn.cz.

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

•

ODVEDENÉ SBÍRKY A PŘÍSPĚVKY V ROCE 2021
Společné aktivity diecéze

10 700 Kč

Pojistný fond (havarijní)

2 300 Kč

Acta Curiae (kněžský oběžník)

1 500 Kč

Mzdový fond

73 872 Kč

Sbírka Haléř sv. Petra

7 948 Kč

Sbírka na Svatou zemi

4 015 Kč

Sbírka na kněžský seminář v
Olomouci

5 440 Kč

Sbírka na křesťanská média

5 104 Kč

Sbírka na pronásledované křesťany

7 145 Kč

Sbírka na církevní školy

7 021 Kč

Sbírka na Jižní Moravu (tornádo)

47 390 Kč

Sbírka na Misie

9 986 Kč

Sbírka na Charitu

8 115 Kč

Celkem odvedeny sbírky a příspěvky
za farnost Kostelec na Hané

190 536 Kč

Ohlášky SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (9.1.2022)
Informace pro farnost Ohrozim
•

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO BOHOSLUŽBY
➢
➢

➢
➢

•

PODĚKOVÁNÍ
➢

•

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 (10.1. – 16.1.2022)
➢

•

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

PÉČE O NEMOCNÉ
➢

•

Není potřeba dokládat bezinfekčnost.
Respirátor – Výjimka pro lektory a zpěváky: po dobu, kdy lektor čte
nebo zpěvák zpívá může mít respirátor sundaný.
Použít při vchodu do kostela desinfekci.
Rozestupy min. 1,5 m, pokud nejste členy jedné domácnosti.

Ne 16.1. Na požádání po mši svaté. Nebo individuálně po předchozí
tel. domluvě v kterýkoliv jiný den.

VOLNÉ ÚMYSLY – ZAPISOVÁNÍ V SÁKRISTII
➢

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.,

Ostatní Informace
• FARNÍ LISTY
➢ Můžete si je rozebrat, je zde více informací za života farnosti.

• SYNODÁLNI CESTA CÍRKVE
➢ 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.

•

ODVEDENÉ SBÍRKY A PŘÍSPĚVKY V ROCE 2021
Společné aktivity diecéze
Pojistný fond (havarijní)

2 250 Kč
900 Kč

Sbírka Haléř sv. Petra

6 117 Kč

Sbírka na Svatou zemi

1 972 Kč

Sbírka na kněžský seminář v
Olomouci

3 094 Kč

Sbírka na křesťanská média

2 160 Kč

Sbírka na pronásledované křesťany

3 372 Kč

Sbírka na církevní školy

6 065 Kč

Sbírka na Jižní Moravu (tornádo)

23 300 Kč

Sbírka na Misie

6 670 Kč

Sbírka na Charitu

5 720 Kč

Celkem odvedeny sbírky
a příspěvky za farnost Ohrozim

61 620 Kč

Ohlášky SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (9.1.2022)
Informace pro farnost Vícov
•

HYGIENICKÁ OPATŘENÍ PRO BOHOSLUŽBY
➢
➢

➢
➢

•

PODĚKOVÁNÍ
➢

•

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

PÉČE O NEMOCNÉ
➢

•

Není potřeba dokládat bezinfekčnost.
Respirátor – Výjimka pro lektory a zpěváky: po dobu, kdy lektor čte
nebo zpěvák zpívá může mít respirátor sundaný.
Použít při vchodu do kostela desinfekci.
Rozestupy min. 1,5 m, pokud nejste členy jedné domácnosti.

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 (10.1. – 16.1.2022)
➢

Ne 16.1. 7:40 – 7:55. Nebo individuálně po předchozí tel. domluvě
v kterýkoliv jiný den.

Ostatní Informace
• FARNÍ LISTY
➢ Můžete si je rozebrat, je zde více informací za života farnosti.

• Z CÍRKVE
➢ Stále jsme vyzývání k modlitbě růžence s úmyslem za ukončení
pandemie každý večer ve 20:00.
• SYNODÁLNI CESTA CÍRKVE
➢ Všechny informace a materiály k synodální cestě naleznete na našich
farních stránkách www.kostelec.dpv.cz

