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Farní listy – Slavnost Těla a Krve Páně (19.6.) 
 

Společné informace Vícov, Kostelec, Ohrozim  
• 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 a čas vyhrazený přede mši sv. by nestačil tak 
je nejlepší se domluvit i kdykoliv po předchozí tel. domluvě.  

 

• PASTÝŘSKÝ LIST O. ARCIBISKUPA JANA  
➢ Otec arcibiskup nám k dnešní neděli zasílá pastýřský list 

k ukončení diecézní etapy synody o synodalitě. Přečíst si ho 
můžete v celém znění přečíst na našich farních stránkách.  

 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ V TOMTO TÝDNU  
➢ Čt 17:40 – 17:55, Ne 7:45 – 7:55   

 

• ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA II. POLOLETÍ 
➢ Prosím zapisujte si úmysly pro II. pololetí 2022 

 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ V TOMTO TÝDNU  
➢ St 17:40 – 17:55, Neděle na požádání po mši. 

 

• ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA II. POLOLETÍ  
➢ Je možné si zapsat od po kterékoliv mši sv. v sakristii.   

 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ V TOMTO TÝDNU  
➢ Po 17:40 – 17:55, Pá 17:30 – 17:55, Ne 9:15 – 9:25 

 

• SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA  
➢ DNES PŘI MŠI SV.  je sbírka na opravy a údržbu farního kostela. 

Všem dárcům Pán Bůh zaplať! 

 

Informace pro farnost Vícov 

Informace pro farnost Ohrozim 

Informace pro farnost Kostelec na Hané  
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• ADORACE 
➢ V pátek po slavnostní mši sv. bude adorace, zazpíváme litanie 

k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu a pomodlíme se modlitbu zasvěcení 
k Srdci Ježíšovu. (kancionál č.065 a 066). 
 

• VOLNÉ ÚMYSLY NA II. POLOLETÍ 2022 
➢ Úterky a pátky v měsíci červenci a v srpnu neuvádím z důvodu, že 

není jisté, že by úmysly byly odsloužené. 

Září Úterý 13.9. 

Říjen Úterý 11.10., 18.10., 25.10. 

Listopad Úterý 8.11., 15.11., 22.11., 29.11. 

Prosinec Úterý 6.12., 13.12., 27.12 
 

• PŘÍHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ  
➢ Prosím vezměte si vzadu na stolku přihlášky ať už dopředu víme, 

kolik dětí by chodilo. Děkuji. 
 

• ADORAČNÍ DEN FARNOSTI  

➢ PŘÍŠTÍ STŘEDU 29.6.2022 bude mít naše farnost 

adorační den a den modliteb za bohoslovce. Začátek v 10:00 
výstavem NSO a kostel bude otevřen k tiché adoraci do 17:45.   

Závěr tiché adorace bude v 17:45 a v 18:00 mše sv. Všechny moc 
prosím zapište se vzadu na nástěnce na hlídání kostela. 
(Nejlépe po 2.lidech) Intervaly jsou rozepsány po půl hodinách. 

Pán Bůh zaplať všem, kteří se zapojí do adoračního dne.  
 

• FOTOGRAFIE ZE SVÁTOSTI BIŘMOVÁNÍ  
➢ Naleznete je ve fotogalerii na farních stránkách. 

 

• MŠE SV. NA UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU  
➢ PŘÍŠTÍ PÁTEK 1.7.2022 na farní zahradě v 18:00 mše sv. v případě 

nepříznivého počasí mše sv. v kostele 

 

 

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV  
• GRILOVAČKA – v pátek 24.6.2022 v 17:30 mše sv. v kostele 

v Němčicích nad Hanou a poté doprovodný program na farní zahradě.  
 
 
 
 

Ostatní informace  
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Z DĚKANÁTU PROSTĚJOV  
• Římskokatolická farnost Smržice zve na poutní mši sv. ke cti                       

sv. Petra a Pavla, patronů farního kostela. Mše sv. bude PŘÍŠTÍ 
NEDĚLI 26.6.2022 v 7:30. Všichni jste srdečně zváni. Při této 

poutní mši sv. můžete získat plnomocné odpustky za obvyklých 
podmínek. 

Z ARCIDIECÉZE OLOMOUCKÉ 
 

• V sobotu 25.6.2022 v katedrále sv. Václava v Olomouci v 9:30 udělí otec 
arcibiskup Jan Graubner kněžské svěcení 4. jáhnům při mši sv. Modlete 
se prosím za tyto budoucí novokněze a za také za nová kněžská a 
řeholní povolání.  

➢ Kněžské svěcení z rukou o. arcibiskupa Jana přijmou 

▪ Ing. Mgr. Josef Biernát (1989) primiční mše sv. bude v sobotu 2.7. 

v 9.30 v kostele sv. Ludmily v Suché Lozi. 
 

▪ Mgr. Pavel Fiala (1994) primiční mše sv. v neděli 3.7. v 15.00 ve 

Křtomili na místním hřišti. 
 

▪ Mgr. Lukáš Gelnar (1995) primiční mše sv. bude v neděli 

26. června v 15.00 v bazilice na Velehradě. 
 

▪ Ing. Mgr. František Šary (1974) primiční mše sv. bude v sobotu 

9.7. v 15.00 u kostela sv. Kateřiny v Lidečku. 
 

• Ve čtvrtek 30.6.2022 v 17:00 při mši sv. se otec arcibiskup Jan Graubner 
rozloučí s olomouckou arcidiecézi mše sv. bude vysílaná přes YouTube 
Na Svatovojtěšský stolec v Praze bude uveden v sobotu 2. 7. v katedrále 
sv. Víta v Praze při mši sv. v 10:00. Tuto mši sv. bude vysílat ČT 2.  
 

• Volba nového diecézního administrátora se uskuteční v pondělí 4.7.2022 
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Pořad bohoslužeb od 19.6.2022 – 26.6.2022 

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše sv. 

Ne 
19.6. 

 

SLAVNOST 
TĚLA A KRVE 

PÁNĚ 

Vícov  7:30 
Za Františka Hlouška  
a živou rodinu 

Kostelec  
na Hané 

9:30 
Za farníky  
Po mši sv. eucharistický 
průvod po ulici Rynk 

Po  
20.6. 

Pondělí 12. týdne  
v mezidobí 

Kostelec  
na Hané 

18:00 
  Za dar manželství a 
živou rodinu Buzziovu 

Út 
21.6. 

Památka sv. Aloise 
z Gonzagy, řeholník 

  
Pouť kněží za vlastní 
posvěcení Svatý Hostýn  

St  
22.6. 

Slavnost Narození 
Jana Křtitele Vigilie  

Ohrozim  18:00 Volný úmysl   

Čt  
23.6. 

SLAVNOST 
NAROZENÍ JANA 

KŘTITELE 
Vícov   18:00 Na úmysl v pořadí  

Pá 
24.6. 

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA  

Kostelec  
na Hané 

18:00 
Za ministranty naší 
farnosti 

So 
25.6. 

13. NEDĚLE  
V MEZIDOBÍ 

Stařecho
vice  

16:30 Na úmysl v pořadí  

Ne 
26.6. 

13. NEDĚLE  
V MEZIDOBÍ 

Vícov  8:00 
Za Aloise Valtra, sestru 
Marii a rodiče 

Kostelec 
na Hané 

9:30 
Za Jana a Ludmilu 
Sochorovy, oboje rodiče, 
duše v očistci a živ. rod. 

Ohrozim 11:00 
Za živou a + rodinu 
Vejmolovu a Polcrovu  
a duše v očistci  

Kontakt na kněze 
P. Petr Šimara, farář, mobil: 731 788 260, email: fakostelecnh@ado.cz 
web: www.kostelec.dpv.cz  
 

Podpora farnosti 
Číslo bankovního účtu farnosti Kostelec: 190232450/0300  
Číslo bankovního účtu farnosti Ohrozim: 190710272/0300 
Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať!! 


