
Římskokatolická farnost sv. Jana Nepomuckého Opava – Kylešovice 

Farní nedělní ohlášky – 3. NEDĚLE ADVETNÍ – cyklus C  

12.12. 2021 

 

Děkujeme úklidové četě č. 4 za úklid kostela. Úklid na příští neděli 12.12. nemá na starosti jedna jediná 

skupina, ale pokud možno zástupci všech skupin. V sobotu je již avizovaný GENERÁLNÍ PŘEDVÁNOČNÍ 

ÚKLID; začátek bude 8:30 hodin. 

 

Děkuji všem účastníkům SYNODÁLNÍ SKUPINKY, zvláště jejímu koordinátorovi za příkladnou koordinaci. 

Děkuji všem účastníkům včerejší FARNÍ BRIGÁDY NA ZDOBENÍ STROMKŮ a PŘÍPRAVU BETLÉMA.... 

Děkuji také všem účastníkům včerejší ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVY nejen za společenství modlitby.  

Dopředu děkujeme všem akčním farníkům, kteří pomohou pánům kostelníkům s případným odklízením 

sněhové nadílky či zajištění posypu proti uklouznutí během letošní zimy. 

FARNÍ DĚTSKÉ RORÁTY: v adventu SRAZ vždy v PÁTEK v 16:45 pod kůrem. Lampičky a lucerničky s sebou! 

Děkuji našim maminkám Janě a Kateřině za spolupráci. 

******* 
ADVENTNÍ PŘEKVAPENÍ adventní svařák a dětský punč: DNES po mši svaté v zázemí kostela (podpora 

kuchyňky). 

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

Mimořádná SBÍRKA NA DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE BO-O je DNES, v neděli 12.12.2021. 

 

******* 
ADVENTNÍ KONCERT CKNŘ v naší opavské kon-katedrále: ZÍTRA, v pondělí 13. prosince od 19-ti hodin. 

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

FARNÍ EKONOMICKÁ RADA: setkání ekonomické rady, NE PASTORAČNÍ, bude TENTO pátek 17. prosince 

na večerní 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 PŘÍŠTÍ NEDĚLI 19. prosince. Velké PBZ všem dárcům. 

 

PŘED-VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ – mimořádná příležitost ke svátosti smíření:  

PŘÍŠTÍ 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).  

Pravidelné SETKÁNÍ pánů KOSTELNÍKŮ a MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA: středa 22.12. po večerní mši svaté.     

 

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

ostatní děti: ZIMNÍ KAPLE pátek od 14:45 hod. 
 

„Půlnoční“ mše svatá – zde od 21 hodin, u sv. Kříže od 16-ti hodin. 

Hod Boží a na sv. Štěpána (25.12. a 26.12.) bude NEDĚLNÍ POŘAD bohoslužeb. 

 

******* 



 

FARNÍ PASTORAČNÍ RADA – (předběžně) pátek 18.2. na večerní mši svaté. 

MŠE SV. PRO DĚTI – 21. ledna 2022 v 17 hodin (nácvik písniček od 16:30 hod.) 

Pravidelná měsíční NÁVŠTĚVA KNĚZE NEMOHOUCÍCH (starých a nemocných): pátek 7. ledna 2022 

odpoledne (obvyklé časy). NOVÍ ZÁJEMCI: HLASTE SE V SAKRISTII KOSTELA. (V nabídce je možnost 

přijmout: sv. zpověď, sv. přijímání, sv. pomazání nemocných, duchovní rozhovor... v pohodlí a 

bezpečí domova). 
MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA – mimořádně v pátek 7. ledna po večerní mši svaté. 

 

Mše sv. TRIDENTSKÁ: (???) sobota 8. ledna od 16:30 u sv. Kříže (Matiční ulice, Opava). 

Mše sv. v ITALSKÉM JAZYCE: bude upřesněno. 

 

CM Křesťanská Akademie – Setkávání nad KKC – pátek 14. ledna po večerní mši svaté. 

Setkání SYNODÁLNÍ SKUPINKY: pátek 21.1.22 (Za Církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání). 

Mše sv. v NĚMECKÉM JAZYCE: tuto sobotu 15./22.1. od 16:30 u sv. Kříže. 

 
 

 


