Pořad bohoslužeb
v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Olomouci – Hejčíně
v týdnu od
Den

Ne

Liturgická oslava

4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
- sbírka na křesťanská média

Bohoslužby

7.00

Za živé a zemřelé farníky

10.00

Za zemřelého Jaroslava, rodiče z obou
stran a celou živou rodinu
Příležitost ke svátosti smíření

17.30

Za živé a zemřelé farníky

Sv. Izidora, rolníka

17.30

Za živé a zemřelé obyvatele Řepčína

Svátek sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka

17.00

Příležitost ke svátosti smíření

17.30

Na úmysl dárce

17.00

Příležitost ke svátosti smíření
Za zemřelou Žofii Dolákovou a celou
rodinu

Panny Marie Fatimské

Út

Svátek sv. Matěje, apoštola

St
Čt

Sv. Šimona Stocka, řeholníka

So

Ne

Hodina

17.00

Po

Pá

12. do 19.5. 2019

5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
- sbírka na opravu varhan
- farní spoření

17.30
8.00

Za dobrodince opravy hejčínských varhan

7.00

Za zemřelé rodiče z obou stran, prarodiče
a duše v očistci

10.00

Na poděkování za přijatí Boží dobrodiní
s prosbou o požehnání pro celou rodinu

Mše svaté ve všední dny jsou v kapli P. Marie (vchod je zvenčí, týž jako do sakristie kostela).
Webové stránky farnosti: http://www.farnost-olomouc-hejcin.cz
Ohlášky ze 4. neděle velikonoční (12.5.2019)
 Po mši svaté budou před kostelem zástupci lidové strany rozdávat maminkám květinu k dnešnímu
svátku matek. Přijměte gratulaci k daru mateřství a poděkování za vše, co jste vložily do péče o děti.
 Zároveň je dnes neděle Dobrého Pastýře a den modliteb za povolání ke kněžství a k zasvěcenému
životu. Sbírka při všech bohoslužbách je věnována na křesťanské sdělovací prostředky.
 Setkání seniorů bude ve středu 15. května v 10 hodin v hejčínském kostele v místnosti nad sakristií.

 Úklid hejčínského kostela proběhne v sobotu 18. května od 9 hodin. Komu by se to hodilo víc, může
přijít již v pátek 17. května v 18.15 hodin (po skončení mše svaté). Další úklid kostela bude v sobotu
15. června.
 Příští neděli bude mši svatou v 10 hodin sloužit otec biskup Antonín Basler a udělí při ní svátost
biřmování devíti biřmovancům. Sbírka při bohoslužbách v tuto neděli bude věnována na opravu varhan
a proběhne také farní spoření.
 Odpoledne pak v týž den, tedy příští neděli 19. září, v 17 hodin bude v našem kostele benefiční
koncert, jehož výtěžek bude věnován na opravu hejčínských varhan. Koncert se uskuteční v režii
Moravské filharmonie Olomouc v rámci festivalu Dvořákova Olomouc a vystoupí na něm dechové
kvinteto Acelga z Německa. Přijďte a šiřte pozvání také mezi svými přáteli a známými!
 Zápis dětí do Církevní mateřské školy Ovečka v Olomouci se uskuteční v pondělí 13. května v době
od 14.30 do 16.00 hod. Školka přijímá všechny děti, jejichž rodiče souhlasí s křesťanskou výchovou.
Bližší informace na webových stránkách školky.

