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

17. 9.

Liturgická oslava

24. NEDĚLE
Ne

V MEZIDOBÍ

Út

Sv. Januária,
biskupa a mučedníka

St

Památka sv. Ondřeje Kim
Taegona, kněze, Pavla Chong
Hasanga a druhů, mučedníků

Čt

Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty

Pá
So

Památka sv. Pia z Pietrelciny,
kněze

25. NEDĚLE
Ne

V MEZIDOBÍ
- sbírka Krajíc chleba pro chudé

24. 9.

Hodina

2017
Bohoslužby

700

Za zemřelou Miroslavu Spurnou

1000

Za zemřelého Jana Konečného a za živou
a zemřelou rodinu

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za zemřelou sestru Incarnatu

1730

Za rodinu Šerých

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za Stanislava Rosu

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za Hanu Kotálovou

800

Za Janu

700

Za farnost

1000

Za zemřelé Annu a Františka Dvořákovy
a Zdeňku Tichou

- farní spoření
- sbírka na opravu kostela

Po

do

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

Ohlášky z 24. neděle v mezidobí (17.9.2017)















Dnešní neděli 17.9. se koná při mši svaté sbírka na opravy kostela a farní spoření.
Setkání lektorů, kteří čtou při bohoslužbách v Hejčíně, je dnešní neděli 17.9. v 18,30 hodin
v místnosti nad sakristií. Prosíme všechny lektory, aby se tohoto setkání zúčastnili.
Vzadu v kostele (a také na webu farnosti) najdete rozpis výuky náboženství. Došlo ke změně:
skupina 4.-6. třída se ze středy přesunula na úterý odpoledne od 16:30 hodin. Také je už znám den
a hodina pro 7.-9. třídu: úterý od 17:15 hodin v místnosti nad sakristií. Obojí učí Jaroslav Franc
a začíná se v úterý 3. října.
Modlitební večer chval bude v úterý 19. září v 19.30 hodin v místnosti nad sakristií.
Setkání seniorů bude ve čtvrtek 21. září v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.
V neděli 24.9. se uskuteční potravinová sbírka Krajíc chleba pro chudé. Pomoc může mít finanční
i materiální podobu a výtěžek bude použit na zajištění jídla pro lidi bez domova v Olomouci.
Sbírají se zejména potraviny na vaření polévek – luštěniny, cibule, brambory, polévkové koření,
olej, sůl, ocet, pepř, těstoviny, rýže, mouka, vejce, zelenina (mrkev, celer, česnek apod.). Dále čaj,
káva, cukr, sirup, paštiky a jiné konzervy.
V rámci 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě putuje v měsíci září po katedrálách a poutních
místech naší země socha Panny Marie Fatimské. V olomoucké katedrále bude v neděli 24. září.
Bude přivezena na mši svatou v 10 hodin. Odpoledne od 15 hodin bude modlitba růžence
s výkladem významu poselství Fatimy. V 16.30 hodin bude mše svatá (hlavní celebrant arcibiskup
Jan Graubner), po které následuje procesí se sochou Panny Marie Fatimské a obnova zasvěcení
města Olomouce a arcidiecéze.
Příští neděli 24.9. je po skončení mše svaté v 10 hodin první zkouška „SCHOLINKY“ - dětské
scholy pro děti od 2. třídy pod vedením Emy Koupilové.
Letošní víkend pro muže Chlapi sobě se uskuteční ve Vysokých Žibřidovicích od pátku 29.9. do
neděle 1.10. s účastí otce Norberta Žušky, O.Carm. V případě zájmu je možnost prodloužení
pobytu, a to od středy 27.9. odpoledne, protože čtvrtek 28.9. je den pracovního klidu. Čtvrtek a
pátek by byl prožit více duchovně, byl by to prostor pro osobní setkání s Bohem. V sobotu je na
programu tradiční výšlap. V případě zájmu kontaktujte Jiřího Hubičku, mobil: 736 458 520, e-mail:
hubickovi@volny.cz.
Římskokatolická farnost sv. Václava pořádá od 20.9. do 13.12. 2017 každou středu od 18.30 do 21
hodin v klášteře františkánek (Akademická ul., Biskupské nám.) Kurz Alfa. Jedná se o 13 večerů
na základní témata křesťanské víry. Setkání začíná lehkou večeří, následuje promluva na téma
večera. V diskuzi můžete vyjádřit svůj názor, na cokoliv se zeptat, nebo jen naslouchat ostatním.
Vstup je volný. Kurz Alfa je vhodný pro hledající a nevěřící nebo pro znovuuchopení své víry.
Pozvěte své blízké a přátelé a ukažte jim, čemu věříme. Více informací na
https://www.facebook.com/alfaolomouc/. Přihlásit se můžete na alfa.olomouc@seznam.cz nebo
na telefon 608 491 670.
Výuka náboženství ve školním roce 2017/2018 organizovaná farností Olomouc-Hejčín:

POZOR! ZMĚNA! 4. až 6. třída z organizačních důvodů je přesunuta ze středy na úterý odpoledne!
Hejčínský kostel, místnost nad sakristií:
 1. a 2. třída ve čtvrtek od 15 hodin, začíná se 5. října, učí Marcela Koupilová, e-mail:
marcela.koupilova@seznam.cz
 3. třída (příprava na první svaté přijímání) ve čtvrtek od 16 hodin, začíná se 5. října, učí Marcela Koupilová
 4. až 6. třída v úterý od 16:30 hodin, začíná se 3. října, učí Jaroslav Franc, e-mail: jaroslav.franc@upol.cz.
 7. až 9. třída v úterý od 17:15 hodin, začíná se 3. října, učí Jaroslav Franc, e-mail: jaroslav.franc@upol.cz.
ZŠ Helsinská: v úterý od 15:15 hodin, začíná se 3. října, učí Dagmar Hubičková, e-mail: sspl@centrum.cz.

Gymnázium Hejčín: výuka je přesunuta do místnosti nad sakristií v hejčínském kostele, v úterý od 17:15 hodin,
začíná se 3. října, učí Jaroslav Franc, e-mail: jaroslav.franc@upol.cz.
ZŠ Horka nad Moravou:
 1. a 2. třída ve středu od 13:30 hodin, začíná se 20. září, učí Jarmila Vepřková, e-mail:
jarusveprkova@centrum.cz.
 3. třída (příprava na první svaté přijímání) ve středu od 14:15 hodin, začíná se 20. září, učí Jarmila Vepřková
 4. až 6. třída ve středu od 15:00 hodin, začíná se 20.9., učí P. Marian Masařík, e-mail: faolomouchejcin@ado.cz
Společenství mládeže (15 let a výše): První setkání se uskuteční ve středu 27. září v 18,30 hodin v hejčínském
kostele v místnosti nad sakristií. Vede P. Marian, e-mail: faolomouc-hejcin@ado.cz
Prosíme, kdo jste ještě nepřihlásili děti učiňte tak, co nejdříve. Přihlášky jsou v kostele vzadu na stolku.

