INFORMACE
Z FARNOSTI
33. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
14. 11. 2021
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Všem dárcům upřímné Bůh zaplať za dnešní (14. 11.) KOSTELNÍ SBÍRKU na
opravy.
Dnes (14. 11.) je 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ a také je to SVĚTOVÝ DEN
CHUDÝCH. NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY jsou: 7:15, 08:30, 10:00 hodin a v Darkovičkách
v 9:30. MŠE SV. S NEDĚLNÍ PLATNOSTÍ se konají v sobotu (13. 11.): v Hlučíně v
17:00 a v Darkovičkách v 18:00 hodin.
Děkuji všem, kteří se minulou neděli podíleli na obnovení a posvěcení sochy sv.
Jana na ulicí Dlouhoveské. Děkuji též pomocníkům, kteří pomohli obnovit plot na
farské zahradě.
Na základě povolení Svatého otce mohou věřící získat plnomocné odpustky pro duše
v očistci do konce listopadu.
Úřední hodiny budou na faře tento týden v pondělí a ve čtvrtek do 9:00 do 11:00 a od
15:00 do 16:30.
Příští neděli (21. 11.) je SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE. Po každé mši
sv. se před vystavenou Nejsv. Svátostí koná OBNOVA ZASVĚCENÍ LIDSTVA
NEJSV. SRDCI PÁNĚ. Za tuto modlitbu můžeme tento den získat plnomocné
odpustky. 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 (20. 11.): v Hlučíně v 17:00 a v
Darkovičkách v 18:00 hodin
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.
Z důvodu epidemiologické situace nastala změna v programu DIECÉZNÍHO
SETKÁNÍ MLÁDEŽE. Setkání bude se konat pouze v sobotu 20. 11. Začátek
registrace je od 8.00 h na BIGY v Ostravě. Je nutné, abyste při registraci předložili
potvrzení o negativním testu z testovacího zařízení (platí i pro očkované). Součástí
tohoto setkání bude od 19:30 vystoupení křesťanských skupin GODZONE TOUR
v RT TORAX ARÉNA (dříve Sareza) v Ostravě - Porubě, na které jsou všichni
srdečně zváni. Vstup zdarma! Více informací na www.diecezko.doo.cz.
Děkuji, milí farníci a hosté, za společné slavení eucharistie. Prosme nyní
Hospodina, ať nám žehná do dalších dnů a také ke všem dobrým věcem, které
chceme uskutečňovat v tomto týdnu.

