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Farní listy – 24. neděle v mezidobí (11.9.2022) 
 

Společné informace Vícov, Kostelec, Ohrozim  
• PODĚKOVÁNÍ  

➢ Děkuji vám všem, kteří podporujete svoji farnost finančně, službou ve 
farnosti, nebo modlitbou. Všem vám velké Pán Bůh zaplať!  

 

• PÉČE O NEMOCNÉ  

➢ Pokud víte o někom, kdo se nemůže dostat do kostela, ze zdravotních 
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 

něco probrat a čas vyhrazený přede mši sv. by nestačil tak je nejlepší 
se domluvit individuálně po předchozí telefonické domluvě. 

 

• POUŤ KE CTI P. MARIE BOLESTNÉ NAD LUTOTÍNEM 
➢ PŘÍŠTÍ NEDĚLI 18.9. jste zváni na poutní mši sv. ke cti Panny Marie 

Bolestné ke kapličce nad Lutotínem. Mše sv. začíná v 15:00 
 

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

 

• VOLNÉ ÚMYSLY  
➢ Čt 27.10., 3.11., 17.11., 24.11.  

 

 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘEDE MŠI SV. V TOMTO TÝDNU  
➢ St 17:40 – 17.55, Neděle na požádání po mši sv.  

 

• SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE 4.9.2022 
➢ Minulou neděli jste darovali 4 195 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! 

 

• FARNÍ DEN V KULTURNÍM DOMĚ – PODĚKOVÁNÍ 

➢ Děkuji vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do 
příprav a průběhu dnešního dne. Všem Pán Bůh zaplať!  

 

• NOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM V KOSTELE  

➢ Všechny součástky byly dodány. Nyní čekáme na instalaci zařízení. 

 

• VOLNÉ ÚMYSLY 
➢ Volné úmysly je možné si zapisovat po kterékoliv mši svaté v sakristii. 

Informace pro farnost Vícov 

Informace pro farnost Ohrozim 
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• SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘEDE MŠI SV. V TOMTO TÝDNU  
➢ Po 7:45 – 7:55, Pá 17:30 – 17:55, Ne 9:15 – 9:25 

 

• PODĚKOVÁNÍ – POUŤ STAŘECHOVICE 
➢ Děkuji za úklid a výzdobu kostela. Děkuji všem poutníkům za účast 

na mši svaté. Děkuji také za zpěv a liturgický doprovod.   
 

• ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB  
➢ V tomto týdnu nebude mše sv. v úterý v 8:00, ale už v pondělí v 8:00. 

 

• SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 3.9. A NEDĚLE 4.9.2022 
➢ Minulou sobotu ve Stařechovicích jste darovali 460 Kč. A neděli jste 

darovali v Kostelci na Hané 4 662 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! 
 

 

• POUŤ KE CTI P. MARIE BOLESTNÉ NAD LUTOTÍNEM 
➢ Příští neděli 18.9. jste zváni na poutní mši sv. ke cti Panny Marie 

Bolestné ke kapličce nad Lutotínem. Mše sv. začíná v 15:00 
 

• PŘÍHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ  
➢ Prosím o vyplnění přihlášky a doneste jí prosím co nejdříve. 

 

• VOLNÉ ÚMYSLY II. POLOLETÍ 2022 – KOSTELEC 
➢ Úterky 6.12., 13.12., zapsat si je můžete u Pavla Mazura.  

 

• VOLNÉ ÚMYSLY II. POLOLETÍ 2022 – STAŘECHOVICE 
➢ Soboty 16:30 - 17.9., 24.9., 1.10., 8.10., 22.10., 29.10., 17.12.                    

Úmysly si můžete zapisovat po mši sv. ve Stařechovicích v sakristii.  
 

• NOVÉ OSVĚTLENÍ V INTERIÉRU KOSTELA  
➢ Náš kostel interiér kostela čeká menší změna tím, že bude 

nainstalováno nové osvětlení, které by mělo být šetrnější co se týče 
spotřeby energie a také by měla být lepší viditelnost na kancionály 
zvláště, když je venku tma. Věřím a doufám, že tuto změnu přivítáte.  

 

• ZKOUŠKY CHÁMOVÉHO SBORU 
➢ Tento v pátek 16.9.2022 v 19:00 na faře (po mši sv.). Velmi rádi 

přivítáme nové zpěváky.  
 

• MODLITBA ZA NOVÉHO ARCIBISKUPA 

➢ Modlete se prosím za nového arcibiskupa olomouckého. Modlitbu na 
tento úmysl máte v lavicích a budeme se jí modlit vždy na závěr mše 
sv. před závěrečnou slokou písně. Modlitbu prosím neodnášejte 
z lavic. Děkuji. 

Informace pro farnost Kostelec na Hané  
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Prohlášení ke komunálním a senátním volbám na podzim roku 2022 
 

Drazí věřící, sestry a bratři, 
období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části 

Senátu je poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a 
s tím související neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou 
k sílícímu sociálnímu napětí ve společnosti. Jako křesťané nikdy 
nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a s Pravdou, totiž s Kristem, 
který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6).  

 

Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou 
pastýřů církve, a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, 
abyste věnovali svou pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili 
ve službě svým spoluobčanům a také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá 
řešení a nestaví se do role spasitelů.  

 

Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit 
slova v činy, aby to, s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. 
My ostatní mějme na zřeteli obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, 
kteří mají odvahu přijmout politickou zodpovědnost. Také je podporujme 
dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám všem pak ať žehná 
všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů. 

 

 

Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska 
Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský   

předseda České biskupské konference 
 

Praha, 9. září 2022 

MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV 
• SPOLČO VIP (věřící i v pátek) 

➢ Tento pátek 16.9. v 18:00 mše sv. v kostele Povýšení sv. Kříže 
v Prostějově a od 19:00 – 20:00 setkání na CMG. 

 

Z DĚKANÁTU PROSTĚJOV 
• BENEFIČNÍ KONCERT V DOBROMILICÍCH 

➢ Obec Dobromilice ve spolupráci s ŘKF Dobromilice srdečně zvou na 
Kulturní odpoledne příští neděli 18.9.2022 v 15:00 proběhne slavnostní 
žehnání sochy sv. Jana, evangelisty a poté v 16:00 proběhne benefiční 
koncert v 16:00 v kostele Všech Svatých. Vystoupí Mgr. Petr Kolař se 
svými hosty. Vstupné je dobrovolné a výtěžek ze vstupného bude 
věnován na opravu varhan. 

Ostatní informace 
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Pořad bohoslužeb od 11.9.2022 – 18.9.2022 

 

Den Liturgická oslava Místo Úmysl mše sv. 

Ne 
11.9. 

 

24. NEDĚLE  
V MEZIDOBÍ 

8:00  
Vícov 

Za Bedřicha Klementu, 
manželku a dceru 

11:00 
Ohrozim 

Mše sv. v kulturním domě  
Za + rodiče Elišku  
a Josefa Třískovi 

Slavnost Narození 
Panny Marie 

9:30 
Stařechovice 

POUTNÍ MŠE SV.  
Za farníky a poutníky  

Po 
12.9. 

Nezávazná památka 
Jména Panny Marie  

8:00 
Kostelec  
na Hané 

Za + Vladimíra a Marii 
Janálovi, Bohumila  
a Anežku Havlíčkovi  
a Boženu Kouřilovu 

Út 
13.9. 

Památka  
sv. Jana Zlatoústého, 

biskupa a učitele církve  
  

St  
14.9. 

Pohřební mše sv. 
14:00 

Kostelec  
na Hané 

Za + Dominika Hanuše 

Svátek Povýšení  
svatého Kříže 

18:00 
Ohrozim 

 

Čt  
15.9. 

Památka  
Panny Marie Bolestné  

18:00 
Vícov 

Na poděkování za dosažení 
životního jubilea s prosbou 
o Boží ochranu  

Pá 
16.9. 

Památka  
sv. Ludmily, mučednice  

18:00 
Kostelec  
na Hané 

Za živou a + rodinu 
Rozehnalovu a Stuškovu  

So 
17.9. 

Sobotní památka  
Panny Marie  

16:30 
Stařechovice 

Mše sv. s nedělní platností  
Na úmysl v pořadí 

Ne 
18.9. 

25. NEDĚLE  
V MEZIDOBÍ   

8:00 
Vícov  

Za Jana a Marii Országovi  
a děti  

9:30 
Kostelec  
na Hané 

Za Rudolfa Melichara,  
živou a + rodinu  

11:00 
Ohrozim  

Na poděkování Pánu Bohu 
za dar života a víry  

Poutní mše sv.  
z památky Panny Marie 

Bolestné   

15:00 
Lutotín 

Za obyvatelé Lutotína  
a za všechny poutníky  


