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

Liturgická oslava

28. NEDĚLE
Ne

Svátek svaté Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve

Út

Sv. Hedviky, řeholnice

St

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka

Čt

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Pá

Sv. Pavla od Kříže, kněze

So

Sobotní památka Panny Marie

29. NEDĚLE
Ne

V MEZIDOBÍ
DEN MODLITEB ZA MISIE

2018

Hodina

Bohoslužby

700

Za živé a zemřelé farníky

1000

Za rodiče Fialovy a za živou a zemřelou
rodinu

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za Františka Navrátila, jeho syna,
manželku a celou zemřelou rodinu

1730

Za Miroslava Janouška

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za živé a zemřelé farníky

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za živou a zemřelou rodinu Grebeňovu

800

Za milost obrácení

700

Za Barunku a rodiče, za handicapované
děti a rodiče

1000

Za dobrodince opravy hejčínských varhan

V MEZIDOBÍ
- sbírka na opravu varhan
- farní spoření

Po

14. do 21. 10.

- sbírka na misie
Mše svaté ve všední dny jsou v kapli Panny Marie. Vchod do kaple je u sakristie kostela.
Webové stránky farnosti: http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz
https://www.facebook.com/farnosthejcin
http://oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz
https://www.facebook.com/varhanyhejcin/

Ohlášky z 28. neděle v mezidobí 14.10.2018








Dnes proběhne farní spoření a sbírka na opravu varhan.
Modlitební večer chval bude v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií v úterý 16. října
v 19.30 hodin.
Příští neděle 21. října je Den modliteb za misie (misijní neděle). Sbírka při bohoslužbách bude
věnována na misie.
Na opravu hejčínských varhan je z cílové částky 3 522 570 Kč již k dnešnímu dni vybráno celkem
1 015 724,- Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Příští mše svatá za dobrodince opravy
varhan bude v neděli 21. října v 10 hodin.
Je možné adoptovat konkrétní píšťaly. Rádi na požádání vystavíme potvrzení o daru k daňovým
účelům. Opravu hejčínských varhan můžete podpořit také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo
korunu navíc. Více informací o opravě varhan najdete na webu farnosti www.farnost-olomouchejcin.cz nebo oprava-hejcinskych-varhan.webnode.cz/
V kostele je stále dostupná k podepsání Petice na podporu manželství. Petice získala již víc než
60.000 podpisů. Bližší informace o aktivitách na podporu manželství jako svazku muže a ženy
můžete získat na stránkách Aliance pro život www.alipro.cz
Arcidiecézní charita vypsala výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Charity Olomouc,
termín uzavření je pátek 19. října. Bližší informace najdete na stránkách www.acho.cz

