
Ohlášky Slavnost Těla a Krve Páně (19.6.) 

 

• 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 17:45 – 17:55, Ne 7:45 – 7:55   

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 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  
➢ 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.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ohlášky 12. neděle v mezidobí (19.6.) 
Informace pro farnost Ohrozim 



Ohlášky Slavnost Těla a Krve Páně (19.6.) 
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 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  
➢ 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! 
 

• 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. 


