
INFORMACE 

Z FARNOSTI 

3. neděle v mezidobí 

Neděle Božího slova 

23. 1. 2022 
1.   Dnes (23. 1.) je sbírka na Biblický apoštolát. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

2.    Děkujeme všem organizátorům, dětem v doprovodu svých vedoucích a štědrým 

dárcům, kteří se zapojili do letošní Tříkrálové sbírky České katolické Charity. 

V Hlučíně se vybralo 326 060 Kč, v Bobrovníkách 61 501 Kč a v Darkovičkách 

90 187 Kč. 

3.    Dnes (23. 1.) je 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Neděle Božího slova. Bohoslužby 

jsou v Hlučíně v 7:15, 8:30, v 10:00 mše sv. pro děti a mládež. Sraz dětí na faře bude 

v 9:45 (v doprovodu rodičů). 

   Ve 14:30 bude německá mše sv. V Darkovičkách bude mše sv. v 9:30 hodin.  

   Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (22. 1.): v Hlučíně v 17:00                                  

a v Darkovičkách v 18:00. 

4.    Junior spolčo zve na Maškarní bál pro děti, který se uskuteční 20. 2. 2022 od 15:00 

v KD Darkovičky. Prodej vstupenek bude zahájen od příští neděle (30. 1.) v sakristii 

a jejich počet bude omezen na 100 osob (dětí i dospělých). Prosíme též o příspěvky 

do tomboly, které můžete nosit do sakristie. Více info na plakátku.  

5.    Děkujeme všem dětem, které se zúčastnily adventní aktivity Dárek pro Pána Ježíše. 

6.    V pondělí (24. 1) je památka sv. Františka Saleského. 

7.   V úterý (25. 1.) je Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola. 

8.    V pátek (28. 1.) je památka sv. Tomáše Akvinského. 

9.    Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (29. 1.): v Hlučíně v 17:00                                  

a v Darkovičkách v 18:00.  

10.    Příští neděli (30. 1) je 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. Bohoslužby jsou v Hlučíně 

v 7:15, 8:30, 10:00 a v 9:30 v Darkovičkách. 

11.    Úřední hodiny budou v pondělí a ve čtvrtek od 9:30 – 11:00 a od 15:00 – 16:30 hodin. 

12.   VŠECHNY ÚMYSLY MŠÍ SV. NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2022 můžete 

nahlásit v sakristii.  

  V sakristii si též můžete vyzvednout časopis Okno. 

14. Milí hosté a farníci! V mnoha příkladech nám Písmo Sv. dokládá, jak Bůh znovu 

a znovu volá člověka, aby se vydal na cestu svým životem správným směrem!                

I my jsme dnes toto Boží volání slyšeli! Pojďme nyní prosit za pomoc a požehnání 

do našich životních cest v následujícím týdnu! 


