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

Liturgická oslava

2. NEDĚLE
Ne

V MEZIDOBÍ
- farní spoření

20. do 27. 1.

2019

Hodina

Bohoslužby

7.00

Za uzdravení manželky Jany a za lékaře

10.00

Za zdraví a Boží požehnání pro dceru
Zdeňku

- sbírka na opravu varhan

Po

Památka sv. Anežky Římské,
panny a mučednice

17.00

Příležitost ke svátosti smíření

17.30

Za zemřelého Vlastimila Macolu

Út
Za spásu duše zemřelého manžela Jiřího
Chalupy

St

17.30

Čt

Památka sv. Františka Saleského, 17.00
biskupa a učitele církve
17.30

Příležitost ke svátosti smíření

Pá

Svátek Obrácení sv. Pavla,
apoštola

17.00

Příležitost ke svátosti smíření

17.30

Za živé a zemřelé farníky

So

Památka sv. Timoteje a Tita,
biskupů

Ne

3. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Za zemřelého Evžena Rašťáka

8.00

Za Boží požehnání pro sestry voršilky
a pro jejich působení

7.00

Za zemřelé dobrodince

10.00

Za zdraví a Boží požehnání pro dceru
Zdeňku

Mše sv. ve všední dny jsou v kapli Panny Marie (vchod je zvenčí, týž jako do sakristie kostela).
V pátek po mši svaté je tichá adorace v místnosti nad sakristií do 21 hodin.
Webové stránky farnosti: http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz,
http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz a https://www.facebook.com/varhanyhejcin/

Ohlášky ze 2. neděle v mezidobí (20.1.2019)
 Dnes se koná sbírka na opravu varhan a farní spoření. Pán Bůh Vám odplať Vaše dary.
 Od pátku probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Na nástěnce najdete rozpis ekumenických
bohoslužeb, které se v rámci něj uskuteční v Olomouci.
 Děkujeme všem, kdo v pátek a v sobotu provedli povánoční úklid kostela.
 V sobotu 26. ledna od 9 hodin bude v sakristii ministrantská schůzka. Povede ji br. Dominik.

 Naše farnost se připojila k organizátorům Lidového bálu, který pořádají křesťanské organizace
v Olomouci. Ples se koná v sobotu 2.3.2019. Kdo byste měli zájem o společný stůl naší farnosti,
napište se prosím na seznam vzadu v kostele.

