
Ohlášky 3. neděle velikonoční (1.5.2022) 

 

• PODĚKOVÁNÍ  
➢ Děkuji moc vám všem, kteří podporujete svoji farnost ať už finančně, 

službou ve farnosti, nebo v modlitbě.  
 

• PÉČE O NEMOCNÉ  
➢ Pokud víte o někom, kdo se nemůže dostat do kostela, že zdrav. 

důvodů a chce abych ho navštívil, tak mi prosím dejte vědět Děkuji. 
 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ  
➢ V případě že potřebujete ve svátosti smíření s něčím poradit, nebo 

máte nějaký problém je nejlepší se domluvit individuálně.  
 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ V TOMTO TÝDNU 
➢ Čtvrtek 17:40 – 17:55, Neděle 7:45 – 7:55 

 

• SVÁTEČNÍ KONCERT  
➢ DNES 1.5.2022 v 17:00 ve farním kostele sv. Floriána.                             

Více informací naleznete na plakátku. Všichni jste srdečně zváni.  
 

• MÁJOVÉ POBOŽNOSTI  
➢ Každý čtvrtek po mši sv.  

 

• SBÍRKA NA KŘESŤANSKÁ MÉDIA  
➢ PŘÍŠTÍ NEDĚLI 8.5.2022 při bohoslužbách ve všech farnostech. Všem 

dárcům Pán Bůh zaplať!  
 

• VIZITACE FARNOSTI  
➢ TENTO PÁTEK 6.5.2022 bude v Kostelci na Hané probíhat vizitace 

všech našich farnosti (Kostelec, Ohrozim, Vícov) otcem děkanem 
z Prostějova. Prosím modlete se za zdárný průběh vizitace farnosti.  

 

• FARNÍ LISTY  
➢ Více info (ne)jen ze života našich farností.  

 
 
 
 

 

Informace pro farnost Vícov 



• PODĚKOVÁNÍ  
➢ Děkuji moc vám všem, kteří podporujete svoji farnost ať už finančně, 

službou ve farnosti, nebo v modlitbě.  
 

• PÉČE O NEMOCNÉ  
➢ Pokud víte o někom, kdo se nemůže dostat do kostela, že zdrav. 

důvodů a chce abych ho navštívil, tak mi prosím dejte vědět Děkuji. 
 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ  
➢ V případě že potřebujete ve svátosti smíření s něčím poradit, nebo 

máte nějaký problém je nejlepší se domluvit individuálně.  
 

• SBÍRKA NA KŘESŤANSKÁ MÉDIA  
➢ PŘÍŠTÍ NEDĚLI 8.5.2022 při bohoslužbách ve všech farnostech. Všem 

dárcům Pán Bůh zaplať!  
 

• VIZITACE FARNOSTI  
➢ TENTO PÁTEK 6.5.2022 bude v Kostelci na Hané probíhat vizitace 

všech našich farnosti (Kostelec, Ohrozim, Vícov) otcem děkanem 
z Prostějova. Prosím modlete se za zdárný průběh vizitace farnosti.  

 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ V TOMTO TÝDNU 
➢ Sobota: 8:40 – 8:55, Neděle: na požádání po mši sv. 

 

• ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB V TOMOT TÝDNU 
➢ POZOR ve STŘEDU zde NEBUDE mše sv., ale BUDE až v SOBOTU v 9:00 

s tím že úmysl, který měl být ve středu bude odsloužen v sobotu.  
 

• VOLNÉ ÚMYSLY  
➢ St 18.5., St 25.5., St 1.6., St 8.6., Čt 16.6, St 22.6.  

 

• ADORAČNÍ DEN FARNOSTI OHROZIM  
➢ Tuto sobotu 7.5.2022. Bude ráno v 9:00 mše svatá a poté výstav NSO 

od 9:30 – 15:00. A v 15:00 společné zakončení adorace a svátostné 
požehnání. Prosím, kdo můžete zapište se na hlídání kostela. 
Připravený papír je na stolečku u bočního východu z kostela.  

 

• FARNÍ LISTY  
➢ Více info (ne)jen ze života našich farností.  

 

Ohlášky 3. neděle velikonoční (1.5.2022) 
Informace pro farnost Ohrozim 



Ohlášky 3. neděle velikonoční (1.5.2022) 
Informace pro farnost Kostelec na Hané  
• PODĚKOVÁNÍ  

➢ Děkuji moc vám všem, kteří podporujete svoji farnost ať už 
finančně, službou ve farnosti, nebo v modlitbě.  

 

• PÉČE O NEMOCNÉ  
➢ Pokud víte o někom, kdo se nemůže dostat do kostela, že zdrav. 

důvodů a chce abych ho navštívil, tak mi prosím dejte vědět Děkuji. 
 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ  
➢ V případě že potřebujete ve svátosti smíření s něčím poradit, nebo 

máte nějaký problém je nejlepší se domluvit individuálně.   
 

• SBÍRKA NA KŘESŤANSKÁ MÉDIA  
➢ PŘÍŠTÍ NEDĚLI 8.5.2022 při bohoslužbách ve všech farnostech. Všem 

dárcům Pán Bůh zaplať!  
 

• VIZITACE FARNOSTI  
➢ TENTO PÁTEK 6.5.2022 bude zde v Kostelci na Hané probíhat 

vizitace všech našich farnosti (Kostelec, Ohrozim, Vícov) otcem 
děkanem z Prostějova. Prosím modlete se za zdárný průběh vizitace 
našich farností. Děkuji  

 

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

 

• PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  
➢ Dnes v 17:30 na faře. Prosím modlete se za děti, které letos přistoupí 

k 1. svatému přijímání.  
 

• NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH  
➢ Příští pátek 13.5.2022 od 9:00  

 

• MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V MĚSÍCI KVĚTNU  
➢ Budou v naší farnosti bývat v úterý po mši sv., ve středu v 18:00 a 

v pátek po mši sv. Ve Stařechovicích každou sobotu po mši svaté. 
Všichni jste srdečně zváni.  

 
 
 
 
 
 

 



• SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ  
➢ Po dohodě s Mons. Antonínem Baslerem, pomocným biskupem 

olomouckým je předběžný termín udílení svátosti biřmování se mši 
svatou zde v Kostelci na Hané na sobotu 28.5.2022. Podrobnosti 
budou sděleny později. Prosím modlete se za naše biřmovance.  

 

• NOC KOSTELŮ 2022 
➢ I letos se naše farnost zapojí do projektu Noc kostelů. V tomto roce je 

to stanoveno na pátek 10.6.2022. Bez vaší pomoci, ale těžko 
zvládneme tuto akci uspořádat, proto prosím všechny farníky, kteří se 
chtějí do této akce zapojit ať kontaktují pana Jiřího Vrbu, a to osobně 
nebo na email vrba.silvestr@seznam.cz Všem vám, kteří se do této 
akce zapojíte velké Pán Bůh zaplať! 

 

• ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA II.POLOLETÍ 2022 
➢ Bude probíhat v neděli 12.6. a 19.6.2022 na faře vždy v časech               

od 8:45 – 9:15 a od 10:40 – 11:00.  
➢ Ve Stařechovicích od 12.6.2022 po kterékoliv mši svaté v kostele.  

 

• PROSBA 
➢ Bratři a sestry, kdo z vás by chtěl podpořit farnost, nejen při 

nedělních sbírkách v kostele, tak může: podpořit farnost skrze dar 
přes účet. Č. účtu ŘKF Kostelec na Hané: 190232450/0300 Všem 
dárcům velké Pán Bůh zaplať za vaše dary! 

• Informace pro dárce  
➢ Pokud budete chtít rádi vám vystavíme potvrzení o přijetí daru.  

 

• FARNÍ LISTY  
➢ Více info (ne)jen ze života našich farností.  

mailto:vrba.silvestr@seznam.cz

