
Ohlášky 5. neděle velikonoční (15.5.2022) 

 

• 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, ze 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 PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY  
➢ PŘÍŠTÍ NEDĚLI 22.5. při mši sv. Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať!  

 
 

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

 

• MÁJOVÉ POBOŽNOSTI  
➢ Každý čtvrtek po mši sv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, ze 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 – VÝSLEDKY  
➢ Vybralo se minulou neděli 4 662 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! 

 

• SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY  
➢ PŘÍŠTÍ NEDĚLI 22.5. při mši sv. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!  

 

• MÁJOVÉ POBOŽNOSTI  
➢ Ve středu po mši sv.  

 

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

zapsat po kterékoliv mši sv. v sakristii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ohlášky 5. neděle velikonoční (15.5.2022) 
Informace pro farnost Ohrozim 



Ohlášky 5. neděle velikonoční (15.5.2022) 
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, ze 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 – VÝSLEDKY  
➢ Vybralo se minulou neděli 8 430 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! 

 

• SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA 
➢ DNES při mši sv. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!   

 

• SBÍRKA NA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY  
➢ PŘÍŠTÍ NEDĚLI 22.5. při mši sv. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!  

 

• PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
➢ DNES v 18:00 na faře. 

 

• PŘÍPRAVA NA SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ 
➢ Tento pátek 20.5. po mši sv. v 19:00 na faře.  

 

• 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ – DŮLEŽITÉ INFORMACE! 
➢ Úklid kostela – SO 21.5. od 9:00 prosím rodiče, popř. prarodiče dětí, 

aby se zapojili do úklidu kostela. Děkuji vám, kteří se zapojíte!  
➢ První svatá zpověď dětí + zpověď rodičů – SO 21.5. 
➢ Mše sv. s 1. sv. přijímáním příští neděli 22.5. v 9:30  

 

• MÁJOVÉ POBOŽNOSTI  
➢ V úterý a pátek po mši sv. a ve středu v 18:00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



• SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ – DŮLEŽITÉ INFORMACE! 
➢ Úklid kostela a farní zahrady – ČT 26.5. od 16:00. Prosím především 

biřmovance, aby se zapojili. Děkuji.  
➢ Udílení svátosti biřmování se mši sv. - SO 28.5. v 11:00 celebruje 

Mons. Antonín Basler, pomocný biskup olomoucký 
 

• NOC KOSTELŮ 2022 
➢ Naše farnost zapojí do projektu Noc kostelů v pátek 10.6. Proto vás 

prosím, kdo se chcete zapojit kontaktujte pana Jiřího Vrbu. 
 

• ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA II.POLOLETÍ – ZMĚNA! 
➢ Bude probíhat v neděli 5.6. a 12.6.2022 na faře vždy v časech               

od 8:45 – 9:15 a od 10:40 – 11:00.  
 

• 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.  


