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

Ne

Liturgická oslava

16. NEDĚLE

22.7. do 29.7. 2018
Hodina
700

Bohoslužby
Za živé a zemřelé farníky
Za živou a zemřelou rodinu Saferyjskich
a Šrammovu

V MEZIDOBÍ

1000

Po

Svátek sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za živé a zemřelé farníky

Út

Památka bl. Jana Soretha, kněze

St

Svátek sv. Jakuba, apoštola

1730

Za zemřelého Jiřího Bajera

Čt

Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů Panny Marie

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za zemřelého Jaroslava Buleje

1700

Příležitost ke svátosti smíření

1730

Za zemřelou Martu Vaculíkovu

800

Na poděkování za přijatá dobrodiní

700

Za Emílii Obšelovu a manžela

Pá

Památka sv. Gorazda a druhů

So

Sobotní památka Panny Marie

Ne

17. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

1000

Za zemřelé Františka a Anežku Kyntlovy
a jejich rodiče

Mše sv. ve všední dny jsou v kapli Panny Marie (vchod 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 ze 16. neděle v mezidobí 22.7.2018









Úklid kostela proběhne v sobotu 28.7. od 9 hodin. Komu by se to hodilo, může přijít již v pátek
27.7. v 18.15 hodin (po skončení mše svaté).
Vzadu v kostele je dostupná k podepsání Petice na podporu manželství. Požaduje od našich
poslanců a poslankyň, senátorů a senátorek, aby byl přijat ústavní zákon, který by vzal manželství
a rodinu pod zvláštní ochranu a zároveň definoval, že manželství je trvalý svazek muže a ženy. Pro
petici vyslovili plnou podporu otcové biskupové. Autorem petice je spolek Aliance pro rodinu, z.s.
(viz: www.alipro.cz). Další informace o petici si můžete vyhledat na internetové stránce:
www.podporamanzelstvi.cz
Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství na příští školní rok.
Jsou ještě volná místa na farní příměstský tábor, který se uskuteční od 6. do 10.8.2018 pro děti od
7 do 13 let. Vzadu v kostele jsou přihlášky s uvedením kontaktu, na kterém se můžete přihlásit.
Na opravu hejčínských varhan je z cílové částky 3 522 570 Kč již vybráno 889 182 Kč. Všem
dárcům upřímné Pán Bůh zaplať! Za všechny dárce je sloužena měsíčně mše svatá. Nejbližší termín
mše svaté bude v pátek 10. srpna v 17,30 hodin. Je možné adoptovat konkrétní píšťaly. Rádi na
požádání vystavíme potvrzení o daru k daňovým účelům. Připomínáme, že je možné podpořit opravu
hejčínských varhan také nákupem v e-shopech, aniž by vás to stálo korunu navíc. Více informací o
opravě varhan najdete na webu farnosti www.farnost-olomouc-hejcin.cz nebo oprava-hejcinskychvarhan.webnode.cz/.
Charita Olomouc děkuje všem dárcům za prostředky, shromážděné v rámci projektu Postní almužna
2018. V naší farnosti se vybralo 7 519 korun. Text poděkování a podrobnější informace o výsledku
sbírky najdete ve farní nástěnce nebo na internetových stránkách www.olomouc.charita.cz

