
Římskokatolická farnost sv. Jana Nepomuckého Opava – Kylešovice 

Farní nedělní ohlášky – 4. NEDĚLE ADVETNÍ – cyklus C  

19.12. 2021 

 

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

Velké PBZ všem dárcům. 

Mimořádná SBÍRKA NA DIECÉZNÍ CENTRUM MLÁDEŽE BO-O minulou neděli (12.12.2021): 4.930,- Kč; 

Příspěvek na kuchyňku: 2.310,- Kč, Všem dárcům velké PBZ . 

 

Děkujeme všem účastníkům včerejšího společného generálního úklidu.  

Úklid na příští neděli 26. 12. má na starosti skupina č. 5, resp. monitoring přes svátky.  

Na Nový rok zajistí úklid členové úklidové čety č. 1. 

Nový rozpis služeb úklidových čet pro nastávající kalendářní rok 2022 bude v sakristii kostela. Vyzvednou 

si velitelky a velitelé svých čet. 

 

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: děkuji všem, kdo se zapojili do přípravy a průběhu.  

ADVENTNÍ svařák a dětský punč: děkuji všem, kdo se zapojili do přípravy a průběhu. 

FARNÍ EKONOMICKÁ RADA: Děkuji za konstruktivní setkání, příští setkání ekonomické rady bude v březnu. 

PŘED-VÁNOČNÍ ZPOVĚĎ – DNES v KONKATEDRÁLE od 14-ti do 17-ti hodin (zpovídá více zpovědníků).  

 

************************** 
Předvánoční zpověď zde: 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.  

  

BETLÉMSKÉ SVĚTLO přijede ve čtvrtek 23.12.; v pátek 24.12. na „půlnoční“ bude k dispozici. 

„Půlnoční“ mše svatá – pátek 24.12. 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. 

 
ŽEHNÁNÍ VÍNA: v pondělí 27. prosince – svátek sv. Jana Evangelisty – při večerní mši svaté (od 17-ti hod.) 

 

Ve středu 29.12. NEBUDE VEČERNÍ MŠE SVATÁ. 

 

V pátek 31.12. nebude večerní mše svatá, neboť: 

Poslední den v kalendářním roce, v pátek 31. prosince, budeme slavit ve 23 hodin Vigilii Slavnosti Matky 

Boží Panny Marie s poděkováním za uplynulý rok, a zároveň s prosbou o Boží požehnání pro rok 2022. 

 

************************** 
Ve čtvrtek 6. ledna, o slavnosti Zjevení Páně – svatých Tří králů – proběhne při večerní mši svaté 

žehnání vody, křídy, kadidla, zlata a Tříkrálovým koledníkům. Mše svatá začíná v 17 hodin. 

Vlastní nádoby s vodou (k požehnání) si můžete donést. 

 



 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). 

 

FARNÍ TĚLOCVIČNA: v neděli 9. ledna mezi 16-18 hod. 

 

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

ŽIVÝ RŮŽENEC – úterý 11. ledna 2022 od 17-ti hod. (Eucharistická adorace po mši svaté). 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

Setkání SYNODÁLNÍ SKUPINKY: pátek 21.ledna (Za Církev synodální: společenství, spoluúčast a poslání). 

 

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

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

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

FARNÍ EKONOMICKÁ RADA: v březnu (bude upřesněno). 

Mše sv. v ITALSKÉM JAZYCE: bude upřesněno. 

 
 
 

 

 


