
OHLÁŠKY 31.7.2022 – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Informace pro farnost Kostelec na Hané  
• SVÁTOST SMÍŘENÍ V TOMTO TÝDNU  

➢ Pá 17:30 – 17:55, Ne 9:15 – 9:25 
 

• SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA – VÝSLEDEK 
➢ Minulou neděli 24.7.2022 byla sbírka na opravy a údržbu našeho 

farního kostela. Celkem jste darovali: 7 971 Kč. PBZ! 
 

• MŠE SVATÁ V ÚTERÝ 2.8.2022 V 8:00 NEBUDE  
 

• PŘÍHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ  
➢ Jsou vzadu na stolku. Prosím o vyplnění přihlášky a doneste jí prosím 

co nejdříve. Děkuji 
 

• VOLNÉ ÚMYSLY NA II. POLOLETÍ 2022 
➢ Volné úmysly si můžete zapsat u Pavla Mazura. 

Prosinec Úterý 6.12., 13.12., 27.12 
 

• PODĚKOVÁNÍ ZA FARNÍ POUŤ  
➢ Děkuji vám všem, kteří jste se zapojili jakýmkoliv způsobem do příprav 

a celého průběhu letošní Jakubské pouti. Bez vás ochotných farníků by 
tato slavnost nemohla proběhnout takovým slavnostním způsobem. 
Vám všem velké Pán Bůh zaplať! 
 

• 1.PÁTEK V MĚSÍCI  
➢ Tento pátek je první v měsíci od 17:30 bude modlitba Korunky 

k Božímu milosrdenství a zároveň možnost přistoupit ke svátosti 
smíření do 17:55. V 18:00 mše sv. a po mši sv. bude krátká adorace 
před vystavenou NSO při které se pomodlíme litanie k Nejsvětějšímu 
Srdci Ježíšovu z kancionálu číslo 065 a zásvětnou modlitbu z kancionálu 
číslo 066. 

 

• FARNÍ LISTY  
➢ Více informací ze života našich farností se dozvíte ve farních listech. 

Jsou dostupné i v elektronické verzi na farním webu. 

 

 



OHLÁŠKY 31.7.2022 – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Informace pro farnost Vícov 
• SVÁTOST SMÍŘENÍ V TOMTO TÝDNU  

➢ Ne 7:45 – 7:55 
 

• VOLNÉ ÚMYSLY  
➢ Stále je spoustu volných úmyslů. Můžete si je zapsat po mši sv.  

 
 

• FARNÍ LISTY  
➢ Více informací ze života našich farností se dozvíte ve farních 

listech. Jsou dostupné i v elektronické verzi na farním webu. 
 

OHLÁŠKY 31.7.2022 – 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Informace pro farnost Ohrozim 
• SVÁTOST SMÍŘENÍ V TOMTO TÝDNU  

➢ Neděle na požádání po mši sv.  
 

• VOLNÉ ÚMYSLY  
➢ Stále je spoustu volných úmyslů. Můžete si je zapsat po mši sv.  

 
 

• NOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM V KOSTELE  
➢ Celková částka nového zařízení je vyčíslená na 33 394 Kč. Nyní čekáme 

na dodání a nainstalování zařízení. 
 

• FARNÍ LISTY  
➢ Více informací ze života našich farností se dozvíte ve farních listech. 

Jsou dostupné i v elektronické verzi na farním webu. 
 


