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Farní listy – 26. neděle v mezidobí (25.9.2022) 
 

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. 

 

• SVATOVÁCLAVSKÁ POUŤ V OHROZIMI 28.9.2022 
➢ TUTO STŘEDU 28.9.2022 jste zváni na poutní mši sv. do Ohrozimi.                       

Ke cti sv. Václava, patrona farního kostela. Poutní mše sv. začíná 
v 10:00 a hlavním celebrantem bude P. Kamil Obr.  

 

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

  

• ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB 
➢ Tento čtvrtek zde mše svatá NEBUDE.  

 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘEDE MŠI SV. V TOMTO TÝDNU  
➢ St 9:40 – 9.55, Neděle na požádání po mši sv.  

 

• SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE 
➢ Celkem jste darovali 1 937 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať! 

 

• POUTNÍ MŠE SV. ZDE V OHROZIMI 
➢ Patrona farního kostela sv. Václava oslavíme v den jeho svátku, a to 

TUTO STŘEDU 28.9.2022 v 10:00 při poutní mši sv. Hlavním 
celebrantem bude P. Kamil Obr. Při mši sv. zazpívá chrámový sbor 
z Kostelce na Hané.  
 

• NOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM V KOSTELE  

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

 

Informace pro farnost Vícov 

Informace pro farnost Ohrozim 
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• VOLNÉ ÚMYSLY 
➢ St 5.10., St 12.10., Ne 23.10, St 9.11., Ne 4.12., St 7.12., Ne 11.12.,             

St 14.12., St 21.12. Úmysly si můžete zapsat v sakristii.  
 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘEDE MŠI SV. V TOMTO TÝDNU  
➢ Pá 17:30 – 17:55, Ne 9:15 – 9:25 

 

• ZMĚNA POŘADU BOHOSLUŽEB 
➢ V úterý zde mše sv. NEBUDE.  Stejně tak ve středu na sv. Václava 

zde mše sv. NEBUE. Ostatní zůstává beze změny!  
 

• SBÍRKA Z MINULÉ SOBOTY 17.9.2022 – Stařechovice 
➢ Minulou sobotu 17.9. jste zde při mši svaté darovali 640 Kč.                      

Všem dárcům Pán Bůh zaplať!  
 

• SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA 18.9.2022 – Kostelec 
➢ Minulou neděli 18.9. byla sbírka na opravy a údržbu farního kostela. 

Celkem jste darovali 6 482 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!  
 

 

• PŘÍHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ  
➢ Výuka náboženství by měla začít od října. Vzadu na stolku jsou 

přihlášky do náboženství. Prosím rodiče o vyplnění přihlášky a 
doneste jí prosím co nejdříve po kterékoliv mši sv. do sakristie. 

 

• ÚMYSLY II. POLOLETÍ 2022 – KOSTELEC NA HANÉ 
➢ Už NEJSOU žádné volné úmysly zde v Kostelci na Hané                                

na II. pololetí roku 2022. 
 

• VOLNÉ ÚMYSLY II. POLOLETÍ 2022 – STAŘECHOVICE 
➢ Soboty 16:30 - 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 30.9.2022 v 19:00 na faře (po mši sv.). Nyní budeme 

nacvičovat na 250. výročí posvěcení farního kostela a za každého, kdo 
by nám chtěl pomoci se zpěvem budeme velice rádi. Každý je vítán!  
 

Informace pro farnost Kostelec na Hané  
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• 250. VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA 
➢ Sestry a bratři, jak někteří víte letos je to přesně 250. let, kdy byl 

vysvěcen náš farní kostel sv. Jakuba Staršího v Kostelci na Hané. 
Kostel byl vysvěcen v neděli 18.10.1772 olomouckým světícím 
biskupem Václavem, svobodným pánem z Freinfelsu. A tak by bylo 
pěkné, kdybychom si toto krásné výročí letos připomněli. Slavnostní 
mše sv. bude v neděli 16.10.2022 v 9:30 a hlavním celebrantem bude                   
P. Hyacint Ullman OP, rodák z farnosti Konice a nyní působí na 
gymnáziu v Praze jako školní kaplan. 
 

➢ V rámci celých oslav 250. výročí posvěcení kostela bude i program, 
který bude brzy zveřejněn.  

 

• ÚKLID KOSTELA PŘED SLAVNOSTÍ  

➢ Ve čtvrtek 13.10.2022 od 16:00. Prosím, kdo můžete přijďte 

pomoci. Děkuji. 

 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘED SLAVNOSTÍ  

➢ V pátek 14.10.2022 přede mší svatou. Bude pozván i další kněz 

k této svátosti. Využijte prosím této možnosti. Bylo by velmi pěkné, 
kdyby celá farnosti šla pak v neděli ke sv. přijímání.  

 

• 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.  

 

Z DĚKANÁTU PROSTĚJOV 
 

• BENEFIČNÍ KONCERT V PLUMLOVĚ 

➢ V neděli 2.10. v 16:00 K poslechu zahraje Musica Organum. Výtěžek 
z koncertu půjde na opravu varhan. Všichni jste srdečně zváni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatní informace 
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Pořad bohoslužeb od 25.9.2022 – 2.10.2022 

 

Den Liturgická oslava Místo Úmysl mše sv. 

Ne 
25.9. 

 

26. NEDĚLE  
V MEZIDOBÍ 

8:00  
Vícov 

Za manželé Třískovi a děti 
(P. Vladimír Schmidt) 

9:30 
Kostelec  
na Hané 

Za rodinu Svozilovu, 
Bendovu a Vyroubalovu 

(P. Vladimír Schmidt) 

11:00 
Ohrozim 

Za živou a + rodinu 
Vejmolovu, Třískovu, 
Vodičkovu a Jaroslava 
Procházku 

(P. Vladimír Schmidt) 
Po 

26.9. 
sv. Kosmy a Damiána, 

mučedníků 
  

Út 
27.9. 

Památka  
sv. Vincence z Pauly, kněze 

  

St  
28.9. 

SLAVNOST  
SV. VÁCLAVA, hlavního 

patrona českého národa 
hlavního patrona farního 

kostela v Ohrozimi  

10:00 
Ohrozim 

Za živé a + farníky  
(P. Kamil Obr) 

Čt  
29.9. 

Svátek sv. Michaela, Gabriela 
a Rafaela, archandělů  

  

Pá 
30.9. 

Památka sv. Jeronýma,  
kněze a učitele církve  

18:00 
Kostelec  
na Hané 

Na poděkování za 80. let 
života s prosbou o dar 
zdraví a ochranu Panny 
Marie do dalších let  

(kněz z komunity SDB) 

So 
1.10. 

Památka sv. Terezie  
od Dítěte Ježíše, panny  

a učitelky církve   

16:30 
Stařechovi

ce 

Mše sv. s nedělní platností 

Ne 
2.10. 

27. NEDĚLE  
V MEZIDOBÍ   

8:00 
Vícov  

Za živou a + rodinu 
Badalovu 

9:30 
Kostelec  
na Hané 

Za členy živého růžence a 
na poděkování sourozenců 
za dožití 90. let s prosbou o 
dar zdraví do dalších let  

11:00 
Ohrozim  

Za + rodiče Dostálovy,  
+ bratra a živou rodinu 


