
Římskokatolická farnost sv. Jana Nepomuckého Opava – Kylešovice 

Farní nedělní ohlášky – 2022 Svátek KŘTU PÁNĚ – cyklus C  

9.1. 2022 

 

SBÍRKA NA REVITALIZACI: První etapa revitalizace zázemí našeho farního kostela se zdárně blíží ke svému 

závěru. Hlavní část I. etapy revitalizace farního zázemí jsme technicky i finančně do konce roku 2021 

zvládli, veškeré pohledávky se podařilo splatit.   

K plné radosti z hotového díla zbývá dokončit kuchyňku. Zednické a obkladačské práce se již dokončují. 

Instalatérské práce a elektroinstalace jsou také před dokončením. To vše díky vašim šlechetným 

příspěvkům a darům i v podobně dobrovolnických hodin práce. Všem dárcům a dobrovolníkům patří VPBZ. 

Před námi je výzva dokončení započatých prací... a vybavení kuchyňky osvětlením, nábytkem (skříňky, 

pracovní deska, dřezy) a spotřebiči, linoleem a technickým schodištěm do úschovného prostoru...  

Na 3. neděli adventní jste mnozí z vás na farní kuchyňku již přispěli (částkou 2.310,-). Pokračovat budeme 

hned příští neděli. V neděli 16. ledna tedy bude SBÍRKA NA FARNÍ KUCHYŇKU. V následujících měsících 

budeme podle potřeby v této účelové sbírce pokračovat. Po poradě s členy ekonomické rady naší 

farnosti pak na ní navážeme sbírkou příspěvků na II. etapu revitalizace, která se již bude týkat hlavního 

prostoru kostela (prověření statiky kostela (případné práce, pravděpodobně dílčí, pro statické zajištění), 

nové osvětlení, ozvučení, výmalba...). DĚKUJI VŠEM DÁRCŮM a povzbuzuji: POKRAČUJTE V DÁRCOVSTVÍ. 

 

Děkujeme za úklid našeho kostela členům 2. úklidové čety. 

Úklid na příští neděli 16. ledna má na starosti úklidová četa 3.  

POVÁNOČNÍ ÚKLID (odstrojení vánočních stromků, uložení vánočního Betléma, uložení vánočních ozdob, 

výměna oltářních pláten...) bude v sobotu 29. ledna od 8:30 hodin (vysávání a umývání podlah až po 

předchozích pracích !!! cca v 11 hod.). 

Nový rozpis služeb úklidových čet pro nastávající kalendářní rok 2022 je vyvěšený na farních internetových 

stránkách a bude v sakristii kostela k vyzvednutí pro velitelky a velitele jednotlivých čet. 

 

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

sněhové nadílky či zajištění posypu proti uklouznutí během letošní zimy. 

 

Děkuji našim ministrantům za účast na ministrantské schůzce. 

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA – mimořádně v pátek 4. února na večerní mši svaté a bezprostředně po ní. 

V sobotu je totiž Den zasvěceného života – setkání řeholníků a řeholnic z celé Ostravsko-opavské diecéze 

ve Fulneku. 

 

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

 

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

 

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

 

SBÍRKA NA FARNÍ KUCHYŇKU – neděle 16. ledna 

 

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



V týdnu od 17. do 22. ledna jsem na duchovních cvičeních. Zástup za mne, pro výuku i mše svaté, 

je zajištěn. Mše svatá pro děti a setkání Synodální skupinky se posouvá o týden později. Děkuji za 

pochopení. V případě naléhavých záležitostí (pohřeb, zaopatřování...) se v uvedeném týdnu 

obracejte na pana děkana v Opavě (ulice Almužnická 2). 

 
Mše sv. v NĚMECKÉM JAZYCE: sobota 22. ledna od 16:30 u sv. Kříže. 

 

SBÍRKA NA BIBLICKÝ APOŠTOLÁT – neděle 23. ledna. 
 

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

 

MŠE SV. PRO DĚTI – POZOR! ZMĚNA: pátek 28. ledna 2022 v 17 hodin (nácvik písniček od 16:30 hod.) 

 

Setkání SYNODÁLNÍ SKUPINKY: POZOR! ZMĚNA: pátek 28.ledna po večerní mši svaté (Za Církev 

synodální: společenství, spoluúčast a poslání). 

 

POVÁNOČNÍ ÚKLID (odstrojení vánočních stromků, uložení vánočního Betléma, uložení vánočních ozdob, 

výměna oltářních pláten...) - sobota 29. ledna od 8:30 hodin (vysávání a umývání podlah až po 

předchozích pracích !!! Přibližně až v 11 hod.). 

 

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

HROMNICE – mše svatá svátku Uvedení Páně do chrámu bude ve středu 2. února od 17-ti hodin, 

svíce k požehnání si můžete donést i vlastní pro následnou osobní potřebu... 

 

SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ – po večerní mši svaté na Hromnice (středa 2. února). 

 

Pravidelná měsíční NÁVŠTĚVA KNĚZE NEMOHOUCÍCH (starých a nemocných): pátek 4. února 

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 4. února na večerní mši svaté a bezprostředně po ní. 

V sobotu je totiž Den zasvěceného života – setkání řeholníků a řeholnic z celé Ostravsko-opavské diecéze 

ve Fulneku. Kdo by z ministrantů, případně scholistek, chtěl jet se mnou do Fulneku, bude to možné. 

 

Mše sv. TRIDENTSKÁ: (??? – podle zdravotní (in-)dispozice P. Marcela Tesarčíka...) sobota 5. února od 

16:30 u sv. Kříže (Matiční ulice, Opava). 

 

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. 


