
Římskokatolická farnost sv. Jana Nepomuckého Opava – Kylešovice 

Farní nedělní ohlášky – 6. neděle mezidobí – cyklus A     

16.2. 2020 
Tiskoviny… Katolický týdeník, Milujte se…  Tento rok budeme slavit 25 let od posvěcení našeho kostela… děkujeme všem, kdo 

jste dali k dispozici fotografie z dění ve farnosti.   

 

V ZIMNÍM OBDOBÍ: MŠE SVATÉ ve všední dny SLOUŽENY V ZIMNÍ KAPLI kostela. 

 

Děkujeme za květinovou výzdobu našeho kostela paní Janě W. 

a úklidové četě č. 2 za její úklid.  

Úklid na příští neděli 23. 2. má na starosti skupina č. 3.  

Otevírání a zavírání kostela má pro všechny skupiny na starosti pan Miroslav Škarda. 

S ním si vždy vedoucí úklidové čety domluví podrobnosti pro konkrétní úklid. 

 

FARNÍ TĚLOCVIČNA bude DNES od 16:00 do 18:00 hod. pro DĚTI KARNEVALOVĚ. 

 

Děkuji účastníkům Farního kafé, Živého růžence, rodinám nemocných a nemohoucích,                

i těm, kdo přišli na mši sv. s otcem biskupem na CKNŘ za účast a spolupráci. 

 

V době postní vždy v pátek a v neděli budou probíhat KŘÍŽOVÉ CESTY (již od pátku 28.2.; v 

pátek po večerní mši sv., v neděli od 15-ti hodin). Prosím jednotlivé skupinky ve farnosti a 

další ochotné, aby se zapsali do tabulky vedení konkrétní Křížové cesty. Děkuji. 

 

Pravidelné SETKÁNÍ pánů KOSTELNÍKŮ: TENTO pátek 21. února na večerní mši sv. a po ní. 

 

Setkávání nad Katechismem Katolické Církve: TENTO pátek 21. února od 19-ti hodin u 

rodiny Stupňů (více v sakristii). Případní další zájemci se ještě mohou připojit. 

 

Společný farní průvod masek a „Pochovávání basy“ s tradičními i netradičními maskami 

proběhne již tuto sobotu 22. února 2020. Zájemci se zapisují v sakristii kostela.  

V 10 hodin vyjde průvod masek od hlavních dveří kostela ulicemi Kylešovic a zpět, 

od 19 hodin se sejdeme ke společnému programu v ZD Kylešovice. Kdo můžeš fotit, foť! 

 

MŠE SVATÁ V NĚMECKÉM JAZYCE: tuto sobotu 22. 2. od 16:30 u sv. Kříže v Opavě (ul. 

Matiční). 

 

************** 

 

Malá POSTNÍ duchovní obnova bude v sobotu 14. března 2020 od 7:30 hod. více plakátek. 

Zájemci se zapisují do konce února v sakristii kostela (na programu je i společný oběd). 

 

 



 

FARNÍ POUTNÍ ZÁJEZD – paní Plačková: ke Královně Míru od pondělí 10. 8. do soboty 15. 8. 

2020. Vážní zájemci, hlaste se co nejdříve. 

 

POPELEČNÍ STŘEDA bude 26. února 2020. 

 

Nemocné a nemohoucí naší farnosti budu navštěvovat v pátek 6. března v zavedených 

časech (odpoledne, přede mší svatou). Noví zájemci, hlaste se v sakristii. 

 

 

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA bude v pátek 6. března po Křížové cestě. 

 

Mše sv. TRIDENTSKÁ: sobota 7. března od 16:30 u sv. Kříže v Opavě (ul. Matiční). 

 

Setkání společenství Živého růžence: Mše svatá Za členy Živého růžence a jejich šlechetné 

úmysly s následnou společnou modlitbou bude v úterý 10. března 2020 (Marta W.). 

 

FARNÍ KAFÉ bude v neděli 22. března 2020 po pobožnosti Křížové cesty, místo upřesníme 

později. 

 

VÍCE NA FARNÍCH STRÁNKÁCH: farnostkylesovice.cz  §§§     Všímejte si také vývěsky… 

 

V sobotu 30. KVĚTNA bude PONTIFIKÁLNÍ MŠE SV. NA PODĚKOVÁNÍ 25-ti LET POSVĚCENÍ 

NAŠEHO FARNÍHO KOSTELA. Na mši sv. s otcem biskupem se těšíme. 
 

Seznam nedělních čtení pro LEKTORY BOŽÍHO SLOVA je v sakristii kostela… 
 

 


