
OHLÁŠKY 26.2.2023 – 1. NEDĚLE POSTNÍ 
Informace pro farnost Kostelec na Hané  
• SVÁTOST SMÍŘENÍ PŘEDE MŠI SV. V TOMTO TÝDNU  

➢ Út 7:45 – 7:55, Pá 16:30 – 16:55, Ne 9:15 - 9:25 
 

• SBÍRKA HALÉŘ SV. PETRA – VÝSLEDKY 
➢ Kostelec na Hané: 8 810 Kč Všem dárcům Pán Bůh zaplať za vaše dary!  

 

• VOLNÉ ÚMYSLY I. POLOLETÍ 2023 - KOSTELEC 
➢ Úterky 8:00 - 11.4., 23.5., 30.5., 6.6., 13.6., 20.6., 27.6. - Volné úmysly 

je si možné rezervovat vždy po mši svaté u Pavla Mazura, nebo na tel. 
čísle 723 189 011, nebo skrze farní email: fakostelecnh@ado.cz  

 

• VOLNÉ ÚMYSLY VE STAŘECHOVICÍCH  
➢ Soboty 16:30 –15.4., 29.4., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 24.6. Tyto volné 

úmysly si můžete zapisovat ve Stařechovicích vždy v sobotu po mši sv.  
 

• MODLITBA KŘÍŽOVÉ CESTY V DOBĚ POSTNÍ 
➢ každý pátek v 16:30 a každou neděli v 15:00. Prosím zapisujte se na 

vedení křížových cest. Pán Bůh zaplať za vaši službu. 
 

• ZKOUŠKY CHRÁMOVÉHO SBORU 
➢ Každý pátek od 18:00 na faře.  

 

• POSTNÍ AKTIVITA 
➢ Letošní téma je: JEŽÍŠ DÁVÁ VODU ŽIVOTA. Cílem postního projektu je 

pomoci účastníkům duchovně se připravit během postní 
doby na velikonoční události, které v církvi slavíme. Letos je symbolem 
projektu voda. K tomu vybízí i křestní tematika nedělních čtení cyklu A. 
Voda tiší žízeň, dává život, očišťuje, uzdravuje, zavlažuje. Ježíš slibuje, 
že voda, kterou dává on, se v každém člověku stane pramenem vody 
tryskající do života věčného (srov. Jan 
4,14). To jsou slova, která řekl samařské ženě, když se s ní setkal u 
Jákobovy studny. Studna s „vodou života“ nám bude během postní 
doby připomínat Boží lásku a podporu, kterou u Ježíše můžeme 
načerpat. „Voda“, kterou budeme společně naplňovat prázdný džbán, 
má symbolizovat naši ochotu dát se Ježíši k dispozici pro jeho záměry, 
aby i v nás mohl „vytrysknout pramen Ježíšovy vody života“, který má 
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sílu uzdravovat náš svět. Na každý týden bude vybráno téma, které 
souvisí s aktuálním nedělním evangeliem. 
 

➢ Každou neděli bude jak pro dospělé, tak pro děti přichystány kartičky.  
➢ Téma pro tento týden 1. týden – U Ježíše čerpám sílu k vytrvalosti: Ježíš 

se vydržel postit na poušti a překonal pokušení. U něho mohu načerpat 
sílu i já, stačí se mu svěřit. 
 

• FARNÍ LISTY 

➢ Více informací nejen ze života našich farností se dozvíte ve farních 
listech. Jsou v papírové podobě vzadu na stolku a najdete je také 
v elektronické podobě na farních stránkách. 


