Důležité informace k tomuto formuláři
Vyplněné formuláře můžete odevzdávat v zákristii, nebo je můžete vhazovat do poštovní schránky na
faře v Jaroměřicích n./R. Prosím odevzdejte je nejpozději do 26. 12. !!! Přijaté formuláře se budou číslovat
a v tomto pořadí zapisovat. Bude platit metoda, „kdo dřív přijde, ten dřív mele“.
Na takzvaný „společný úmysl“ se bude přijímat jen na nedělní mše v 7.30 hod. a v 10.30 hod.,
abychom učinili zadost veškerým vašim požadavkům, pokud boudou všechny volné termíny již obsazené.
V ostatní dny se budou přijímat úmysly stylem „jedna mše, jeden úmysl“. Ve čtvrtek pak je stanoven úmysl
za kněze a nová kněžská a řeholní povolání. Jednou za týden je farář farnosti povinen sloužit mši svatou „za
farnost“ a k tomuto úmyslu „za farnost“ již nelze jiný přidávat. Tyto mše svaté za farnost budou odslouženy
v neděli, a to v sudou neděli při mši svaté v 7.30 hod. a v lichou neděli v 10.30. hod.
Kdo si výslovně nebude přát spojovat svůj úmysl s dalšími v takzvaném „společném úmyslu“, musí to
uvést v poznámce. Tento formulář pak bude doplněn o datum, na kdy je možné úmysl zapsat do intenční
knihy farnosti. Vy si potom tento svůj vyplněný a doplněný formulář pro rok 2022 vyzvednete koncem
prosince nebo začátkem roku v zákristii zpět /prosím, nezapomeňte se podepsat/, abyste si sami
pamatovali, nebo doma do svého kalendáře zapsali, kdy bude váš úmysl vlastně odsloužen. Během roku
je možné do intenční knihy vaše úmysly kdykoliv ručně zapisovat podle volných možností v intenční knize.
Během roku se bude pravidelně v nedělních ohláškách hlásit znění přijatých úmyslů na následující týden.
Výše daru za odslouženou mši svatou je zcela dobrovolná a předává se až po odsloužení úmyslu. Dárce pak
může zcela svobodně určit /napsat/ na co má být jeho finanční dar určen /pro farnost, pro diecézi apod./,
nebo tuto volbu může nechat na uváženém rozhodnutí kněze. Vaše dary, prosíme, předávejte „stylově
v obálce“. Děkujeme!
otec Tomáš

FORMULÁŘ NA INTENCE – ÚMYSLY pro rok 2022
Datum, kdy byste rádi nechali odsloužit
mši svatou během roku 2022:

1. ………………………………………..
2. ………………………………………..

Datum, kdy je možné váš úmysl
odsloužit: /vyplní kněz/

1. ………………………………………..
2. ………………………………………..

O nedělích nezapomeňte prosím doplnit čas mše svaté 7.30, 10.30 nebo večerní v 19.00

ZNĚNÍ ÚMYSLU /INTENCE/ - PROSÍME ČITELNĚ:

1._________________________________________________
___________________________________________________
2._________________________________________________
___________________________________________________
Vaše Jméno příjmení a bydliště ………………………………………………………………………………

FORMULÁŘ NA INTENCE – ÚMYSLY pro rok 2022
Datum, kdy byste rádi nechali odsloužit
mši svatou během roku 2022:

3. ………………………………………..
4. ………………………………………..

Datum, kdy je možné váš úmysl
odsloužit: /vyplní kněz/

3. ………………………………………..
4. ………………………………………..

O nedělích nezapomeňte prosím doplnit čas mše svaté 7.30, 10.30 nebo večerní v 19.00

ZNĚNÍ ÚMYSLU /INTENCE/ - PROSÍME ČITELNĚ:

1._________________________________________________
___________________________________________________
2._________________________________________________
___________________________________________________
Vaše Jméno příjmení a bydliště ………………………………………………………………………………
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