
OHLÁŠKY 27.11.2022 – 1.NEDĚLE ADVENTNÍ 
Informace pro farnost Kostelec na Hané  
• 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. 

 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘEDE MŠI SV. V TOMTO TÝDNU  
➢ Út 7:45 – 7:55, Pá 16:30 – 16:55, Ne 9:15 – 9:25 

 

• SBÍRKA NA OPRAVY A ÚDRŽBU KOSTELA – VÝSLEDEK 
➢ Minulou neděli byla sbírka na opravy a údržbu farního kostela celkem 

jste darovali: 7 619 Kč. A ve Stařechovicích minulou sobotu na opravy 
kostela jste darovali: 530 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!  
 

• ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
➢ TOTO ÚTERÝ 29.11.2022 v 18:00 na faře.  

 

• PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI  
➢ TENTO PÁTEK 2.12. je první v měsíci, proto v 16:30 bude modlitba 

Korunky k Božímu milosrdenství a po mši sv. krátká adorace před 
vystavenou NSO.  

 

• ZKOUŠKY CHRÁMOVÉHO SBORU  
➢ Tento pátek 2.12. po mši sv. v 18:00 na faře. Nacvičujeme liturgický 

doprovod na Vánoce. Velmi rádi mezi sebou přivítáme nové zpěváky!  
 

• ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA I. POLOLETÍ 2023 
➢ Zapisování úmyslů na první pololetí roku 2023 bude na faře v kanceláří 

u Pavla Mazura 
▪ DNES 27.11. od 8:45 – 9:15 a od 10:30 – 10:45 
▪ PŘÍŠTÍ NEDĚLI 4.12. od 8:45 – 9:15 a od 10:35 – 11:00 

 



• ZAPOSVOÁNÍ ÚMYSLŮ VE STAŘECHOVICÍCH  
➢ Ve Stařechovicích se zapisují úmysly po mši sv. v sakristii. 

 

• POSELSTVÍ NEMOCNÝM 
➢ Jako každý rok i letos si můžete rozebrat poselství nemocným pro dobu 

adventní a vánoční a doručit ho zvláště těm, kteří se do kostela 
z různých důvodu už nedostanou.   

 

• POUŤ KE CTI SV. FRANTIŠKA XAVERSKÉHO – LEŠANY 
➢ PŘÍŠTÍ PONDĚLÍ 5.12.2022 v 17:00 bude poutní mše svatá                          

ke cti sv. Františka Xaverského, patrona kaple v Lešanech.                        
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. 
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Informace pro farnost Vícov 
• 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. 
 

• POSELSTVÍ NEMOCNÝM 
➢ Jako každý rok i letos si můžete rozebrat poselství nemocným pro dobu 

adventní a vánoční a doručit ho zvláště těm, kteří se do kostela 
z různých důvodu už nedostanou.   

 

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

 

• TENTO ČTVRTEK ZDE MŠE SV. NEBUDE!  
 

 

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

listech. Jsou dostupné i v elektronické verzi na farním webu. 
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Informace pro farnost 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. 
 

• POSELSTVÍ NEMOCNÝM 
➢ Jako každý rok i letos si můžete rozebrat poselství nemocným pro dobu 

adventní a vánoční a doručit ho zvláště těm, kteří se do kostela 
z různých důvodu už nedostanou.   
 

• SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘEDE MŠI SV. V TOMTO TÝDNU  
➢ Ne na požádání po mši sv. 

 

• SBÍRKA Z MINULÉ NEDĚLE  
➢ Celkem jste při mši sv. darovali: 3 612 Kč.                                                       

Všem dárcům Pán Bůh zaplať za vaše dary!  
 

• NOVÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM V KOSTELE  
➢ Nový zabezpečovací systém je už plně funkční.  

 

• TUTO STŘEDU ZDE MŠE SV. NEBUDE!  
 

• ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA ROK 2023 
➢ Můžete si je zapisovat už od této neděl v sakristii.  

 

• 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. 
 


