INFORMACE
Z FARNOSTI
31. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
31. 10. 2021
1. Dnes (31. 10.) je 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.

NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY jsou: 7:15, 8:30, 10:00 hodin a v Darkovičkách v 9:30.
MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se konají v sobotu (30. 10.) v Hlučíně v 17:00
a v Darkovičkách v 18:00 hodin.
POBOŽNOST ZA ZEMŘELÉ NA HŘBITOVĚ bude v neděli (31. 10.) v 14.00 hod. Na základě
povolení Svatého Stolce ti, kteří se nedostanou z vážného důvodu na hroby 1. až 8. 11., mohou získat
plnomocné odpustky duším v očistci už od 25. 10.
V pondělí (01. 11.) slavíme SLAVNOST VŠECH SVATÝCH. Mše sv. budou ten den: v 6.45 a v 17.00.
Protože je to doporučený zasvěcený svátek, máme se ten den účastnit mše sv.!
V úterý (02. 11.) je VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ. Mše sv. budou ten den:
v 6.45 ve Farním kostele sv. Jana a v 16.00 a v 17.00 u sv. Markéty.
Od 1. do 8. 11. může věřící získat 1x denně PLNOMOCNÉ ODPUSTKY PRO URČITOU DUŠI V
OČISTCI. Podmínky: Být v milosti posvěcující (sv. zpověď - postačí 14 dní před nebo po), vyloučit trvalé
zalíbení v některém hříchu (i lehkém), sv. přijímání, pomodlit se "Otče náš" a "Věřím v Boha" a jakoukoliv
modlitbu na úmysl sv. Otce, navštívit hřbitov a pomodlit se tam třeba jen v duchu za zemřelé. 1.11 odpoledne
a 2. 11. po celý den stačí místo hřbitova navštívit kostel. Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat
plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad.
V pátek (05. 11.) je PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI, ZASVĚCEN POCTĚ BOŽSKÉHO SRDCE
PÁNĚ.
Návštěva nemocných bude jako obvykle.
V sobotu (06. 11.) je PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI, ZASVĚCENA NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI
PANNY MARIE.
Příští neděli (7. 11.) je 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY budou 7:15, 08:30,
10:00 hodin a v Darkovičkách v 9:30. MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se konají v sobotu (6. 11.): v
Hlučíně v 17:00 a v Darkovičkách v 18:00 hodin
Příští neděli 7. 11. zveme opět malé děti na faru na bohoslužbu slova. Sraz dětí, popř. i v doprovodu
rodičů, je v 9:45 na faře. Na obětní průvod se společně přesuneme do kostela. Těšíme se na vás!"
VŠECHNY ÚMYSLY MŠÍ SV. NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2022 můžete nahlásit v sakristii.
V měsíci listopadu chceme zahájit přípravu na biřmování. Prosíme zájemce, ať se přihlásí v sakristii.

10. Milí farníci a hosté! Přeji vám všem, kteří jste se rozhodli tento den Páně navštívit Boží chrám a slavit

bohoslužbu, aby vás i celý váš život pronikla nyní povzbuzující moc Božího požehnání.

