
OHLÁŠKY 2.10.2022 – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Informace pro farnost Kostelec na Hané  
• SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘEDE MŠI SV. V TOMTO TÝDNU  

➢ Út 7:45 – 7:55, Pá 17:00 – 17:25, Ne 9:15 – 9:25 
 

 

• PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI  
➢ TENTO PÁTEK 7.10. bude možnost přistoupit ke svátosti smíření              

od 17:00 – 17:25 a po mši sv. bude krátká adorace. 
 

• MODLITBA KORUNKY K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ 
➢ Tento pátek přede mši svatou výjimečně už v 17:00!!! 

 

• ZMĚNA ČASU PÁTEČNÍ MŠE SV. 
➢ JEN TENTO PÁTEK bude výjimečně mše sv. už v 17:30!!! Z důvodu že 

v 19:00 bude mít zde mši sv. mládež děkanátu Prostějov.  
 

• 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                                

 

 

• 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 7.10.2022 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! 



• ÚKLID KOSTELA PŘED SLAVNOSTÍ  
➢ Ve čtvrtek 13.10. v 16:00. Prosím, kdo můžete přijďte. 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.  

 

• 250. VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA 
➢ Slavnost výročí posvěcení farního kostela oslavíme o víkendu                        

15–16.října 2022. Celý program naleznete na plakátu na nástěnce,                  
na webových stránkách farnosti, nebo ve farních listech.                            
Všichni jste srdečně zváni! 
 

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

listech. Jsou dostupné v papírové verzi vzadu na stolku, ale i 
v elektronické verzi na farním webu. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OHLÁŠKY 2.10.2022 – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Informace pro farnost Vícov 
• SVÁTOST SMÍŘENÍ V TOMTO TÝDNU  

➢ Čt 17:45 – 17:55, Ne 7:45 – 7:55 
 

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

 

• 250. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V KOSTELCI NA HANÉ  
➢ V Kostelci na Hané letos budeme slavit 250. výročí posvěcení farního 

kostela sv. Jakuba Staršího o víkendu 15–16. října 2022. Celý program 
naleznete na nástěnce, ve farních listech a na webu farnosti. Všichni 
jste srdečně zváni! 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



OHLÁŠKY 2.10.2022 – 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
Informace pro farnost Ohrozim 
• SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘEDE MŠI SV. V TOMTO TÝDNU  

➢ St 17:45 – 17.55, Neděle na požádání po mši sv.  
 

• PODĚKOVÁNÍ 
➢ Děkuji vám všem, kteří jste uklidili a nazdobili kostel na pouť.                 

Také děkuji všem za účast na poutní mši svaté.  
 

 

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

na dodání a nainstalování zařízení. 
 

• 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.  
 

• 250. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA V KOSTELCI NA HANÉ  
➢ V Kostelci na Hané letos budeme slavit 250. výročí posvěcení farního 

kostela sv. Jakuba Staršího o víkendu 15–16. října 2022. Celý program 
naleznete na nástěnce, ve farních listech a na webu farnosti. Všichni 
jste srdečně zváni! 

 

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

Jsou dostupné i kostele u bočního východu na stolečku a v elektronické 

verzi na farním webu. 
 


