
Římskokatolická farnost sv. Jana Nepomuckého Opava – Kylešovice 

Farní nedělní ohlášky – 1. NEDĚLE ADVETNÍ – cyklus C  

28.11. 2021 

 
FARNÍ EKONOMICKÁ RADA naší farnosti Byli jmenováni tito členové: Radim BÍNER, MUDr. Jiří GILÍK, Ing. Rudolf 

CHAMRÁTH, Zdeňka PLAČKOVÁ a Karel STRAKULÁK. První setkání ekonomické rady bude v pátek 17. prosince na 

večerní mši svaté.  

Děkujeme úklidové četě č. 2 za úklid kostela. Úklid na příští neděli 5.12. má na starosti skupina č. 3.  

Děkujeme za úklid kolem kostela (odklizení sněhu). 

DĚKUJI všem účastníkům včerejší brigády, všem, kteří připravili a krásně nazdobili farní adventní věnec... 

 

Blíží se 6. prosinec... žádám ty, kdo mají zájem o balíček pro vnoučata, zapisujte se, prosím v sakristii... 

MŠE SV. PRO DĚTI - v prosinci nebude, místo toho budou FARNÍ DĚTSKÉ RORÁTY: během adventu SRAZ 

vždy v PÁTEK v 16:45 pod kůrem. Lampičky a lucerničky s sebou!  

******* 
Pravidelná měsíční NÁVŠTĚVA KNĚZE nemohoucích (starých a nemocných): tento pátek 3. 

prosince odpoledne (obvyklé časy). NOVÍ ZÁJEMCI o sv. zpověď, sv. přijímání, sv. pomazání 

nemocných, duchovní rozhovor... u Vás doma: HLASTE SE V SAKRISTII KOSTELA. 

 
CMKA – Setkávání nad KKC – pátek 3. prosince po večerní mši svaté. 

 

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA – sobota 4. prosince po ranní mši svaté. 

Mše sv. TRIDENTSKÁ: sobota 4. prosince NEBUDE (!!! P. Marcel hospitalizován) od 16:30 u sv. Kříže 

(Matiční ulice, Opava). 

******* 
SYNODÁLNÍ SKUPINKA – pátek 10. prosince (Za Církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání). 

Malá FARNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA – sobota 11. prosince od 14-ti h. – zájemci hlaste se v sakristii kostela. 

Mše sv. v NĚMECKÉM JAZYCE: v sobotu 11. prosince od 16:30 u sv. Kříže. 

ADVENTNÍ SVAŘÁK a DĚTSKÝ PUNČ: v neděli 12. prosince. 

FARNÍ TĚLOCVIČNA: v neděli 12. prosince v čase 16-18 hod. 

 

******* 
ŽIVÝ RŮŽENEC – úterý 14. prosince od 17-ti hod. (Eucharistická adorace po mši svaté). 

SBÍRKA NA REVITALIZACI: 
Při minulé sbírce jsme vybrali částku 15.106- zbývá nám doplatit 11.637,- Kč, KROMĚ VÝDAJŮ NA FARNÍ KUCHYŇKU. 

Kdo jste ještě nevyužili možnosti návštěvy obnovených prostor, určitě můžete přijít po mši svaté.  

Příští sbírka na revitalizaci bude v neděli 19. prosince. Velké PBZ všem dárcům. 

PŘED-VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ – mimořádná příležitost ke svátosti smíření:  

neděle 19.12. v KONKATEDRÁLE od 14-ti do 17-ti hodin (zpovídá více zpovědníků).  

Farní kostel Opava-Kylešovice: středa 22.12. od 16-ti hodin (zpovídá P. Norbert OT). 

 

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ: ZŠ Opava-Kylešovice pondělí od 14:15 hod.,  

ostatní děti: ZIMNÍ KAPLE pátek od 14:45 hod. 
 
FARNÍ PASTORAČNÍ RADA - pátek 11.2. na večerní mši svaté. 
Pravidelné SETKÁNÍ pánů KOSTELNÍKŮ: bude upřesněno    Mše sv. v ITALSKÉM JAZYCE: bude upřesněno_______VĚTVIČKY ADVENTNÍ_____STROMKY VÁNOČNÍ 

MŠE SV. PRO DĚTI – pátek 21. LEDNA od 16-ti hod. (15:30 nácvik písniček). 


