Pořad bohoslužeb
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci – Hejčíně
v týdnu od
Den

19. 11.

Liturgická oslava

do

26. 11.

Hodina

2017
Bohoslužby

33. NEDĚLE
Ne

V MEZIDOBÍ

700

Za farnost

- sbírka na opravu varhan
- farní spoření
- den Bible

1000

Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o další milosrdenství

1700

Po

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za obnovu víry v rodinách, za všechny
novomanžele ať žijí ve víře a mravnosti

Za manžele Bořivoje a Ludmilu
Pospíšilovy

Út

Památka zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě

St

Památka sv. Cecílie,
panny a mučednice

1730

Čt

Sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka

1700
1730

Za zemřelé rodiče Pinkavovy a sestru
a švagra Kuncovy

Pá

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca,
kněze, a druhů, mučedníků

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za zemřelého Josefa Kneisla

So

Sobotní památka Panny Marie

800

Za živou a zemřelou rodinu Kantorovu
a Valertovu

700

Za nemocnou Silvu Adamcovou

1000

Za farnost

Ne

SLAVNOST JEŽÍŠE
KRISTA KRÁLE

Příležitost ke svátosti smíření

Mše sv. ve všední dny jsou v kapli Panny Marie (vchod z boku kostela), není-li stanoveno jinak
V pátek po mši sv. – adorace v kapli Panny Marie do 21 hodin
Webové stránky farnosti: http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz
http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz
https://www.facebook.com/varhanyhejcin/

Ohlášky z 33. neděle v mezidobí (19.11.2017)






Dnešní neděli 19.11. probíhá při mši svaté sbírka na opravu varhan a farní spoření.
V uplynulém týdnu adoptovala jedna rodina 12 píšťal v celkové částce 48 000 Kč. Všem dárcům
upřímné Pán Bůh zaplať!
Modlitební večer chval je v úterý 21.11. v 19.30 hodin v místnosti nad sakristií.
Příští neděle 26.11. je poslední neděle liturgického mezidobí se slavností Ježíše Krista Krále.
Obnova zasvěcení lidstva proběhne pouze po mši svaté v 10 hodin.
Vzadu v kostele je pro rodiny nabídka plakátu Cestička k Bohu. Je to pomůcka, která vás s dětmi
jednoduše a časově nenáročně provede celým liturgickým rokem. Návod k používání plakátu
najdete na jeho druhé straně nebo na http://www.rodinnyzivot.cz/, kde také najdete metodiku, která
bude připravena ke stažení před začátkem adventu.







V sobotu 2.12. před 1. neděli adventní si bude možné vyrobit v místnosti nad sakristii od 14 hodin
adventní věnec pro sebe a také pro benefiční prodej. Letošní benefiční prodej adventních věnců
bude určen na podporu jedné vdovy, která bydlí v naší farnosti a stará se o svou 86letou maminku –
cizinku bez zdravotního pojištění. Minimální cena jednoho věnce je 250 Kč. Kdo by měl zájem
zakoupit benefičně vyrobený adventní věnec, zapište se na papír vzadu v kostele, abychom věděli,
kolik věnců se má vyrobit.
Vzadu v kostele je možné se zapisovat na putování obrazu Svaté rodiny po rodinách a domovech
během adventu.
Je možné zapisovat úmysly mší svatých na rok 2018 nejlépe po mši svaté v sakristii.
POZOR! Podpořit finančně opravu hejčínských varhan lze i nákupem v e-shopech přes internet.
Nestojí vás to ani korunu navíc, jenom pár kliknutí. Jak na to? Nejprve jděte na stránky
www.dobromat.cz, kde vyberete, v kterém e-shopu chcete nakoupit a v druhé kolonce „podpořím“
vyberete nás, Římskokatolická farnost Olomouc–Hejčín. Kliknutím na „začít nákup“ budete
přesměrováni na daný e-shop, přičemž při tomto postupu cílový e-shop vrátí určité procento
z vašeho nákupu do naší sbírky. Např. z nákupu na e-shopu Nejlevnejsipneu.cz nám půjde 1 %,
z Prodeti.cz 4%. Zaregistrováno je několik stovek e-shopů, mezi nimi i velmi hojně využívané,
např. Mall.cz, AliExpress, Prodeti.cz, Booking.com, Kasa.cz, Nejlevnejsipneu.cz, Euronics.cz
a mnoho dalších. Vás to nestojí ani korunu navíc, jenom pár kliknutí. Více informací najdete
na http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz

DEN BIBLE
DOPIS DOMINIKA KARDINÁLA DUKY KE DNI BIBLE V NEDĚLI 19. LISTOPADU 2017
Vážení přátelé,
zvláště v době, kdy na nás doléhají výzvy kulturních změn v našem okolí, je čím dál naléhavější
věnovat se ještě intenzivněji biblickému apoštolátu. Také v minulém roce se Biblické dílo snažilo
přispět svými aktivitami ke zvládání tohoto nesnadného procesu.
Papež František píše ve své předmluvě k Bibli pro mládež: „Bible není k tomu, abyste ji založili
do knihovny, ale spíše proto, abyste ji drželi v rukou často, denně ji četli, ať sami nebo spolu s někým.“
Snažíme se naplňovat tuto jeho výzvu v podobě různých biblických kurzů, při kterých napomáháme
nejen mladým lidem k důkladnějšímu porozumění Písmu svatému.
Uskutečňování různých aktivit vyžaduje podporu, bez níž bychom nemohli ve své práci pokračovat.
Rád bych tedy poděkoval za Vaše modlitby i finanční podporu pro příští rok.
Na internetových stránkách Biblického díla (www.biblickedilo.cz) najdete užitečné náměty
pro realizaci biblického apoštolátu ve svém prostředí.
S vděčností za Vaši podporu Vám žehnám
Dominik kard. Duka
předseda správního výboru ČKBD

Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 organizovaná farností Olomouc-Hejčín:
Hejčínský kostel, místnost nad sakristií:
 1. a 2. třída ve čtvrtek od 15 hodin, učí Marcela Koupilová, e-mail: marcela.koupilova@seznam.cz
 3. třída (příprava na první svaté přijímání) ve čtvrtek od 16 hodin, učí Marcela Koupilová
 4. až 9. třída v úterý od 16:30 hodin, učí Jaroslav Franc, e-mail: jaroslav.franc@upol.cz.
ZŠ Helsinská: v úterý od 15:15 hodin, učí Dagmar Hubičková, e-mail: sspl@centrum.cz.
Gymnázium Hejčín: výuka je přesunuta do místnosti nad sakristií v hejčínském kostele, v úterý od 16:30 hodin,
učí Jaroslav Franc, e-mail: jaroslav.franc@upol.cz.
ZŠ Horka nad Moravou:
 1. a 2. třída ve středu od 13:30 hodin, učí Jarmila Vepřková, e-mail: jarusveprkova@centrum.cz.
 4. až 6. třída ve středu od 15:00 hodin, učí P. Marian Masařík, e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz
Společenství mládeže (15 let a výše) se koná ve středu v 18,30 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad
sakristií. Vede P. Marian, e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz

