
        

INFORMACE   

Z FARNOSTI  

 

7. neděle v mezidobí  

20. 2. 2022 
1.   Pán Bůh zaplať za sbírku na Haléř sv. Petra. 

   Dnes (20. 2.) je 7. neděle v mezidobí a bohoslužby jsou v Hlučíně v 7:15, 8:30 

a v 10:00. V Darkovičkách bude mše sv. v 9:30.  

   Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (19. 2.): v Hlučíně v 17:00               

 a v Darkovičkách v 18:00. V 10:00 bude mše sv. pro děti a mládež. Sraz dětí na faře 

bude v 9:45 (v doprovodu rodičů). 

   Děkuji všem, kteří přistoupili ke svátosti nemocných a těm, kteří pomohli 

nemocným k této svátosti přistoupit. 

 

Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. 02. BISKUP NAŠI OSTRAVSKO-

OPAVSKÉ DIECÉZE MONS. FRANTIŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ. V čele 

diecéze stál od jejího založení v roce 1996. Zádušní mše sv. a pohřeb zesnulého 

bude v sobotu 26. 02. v ostravské katedrále Božského Spasitele  v 11.00 h. 
 

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

15:00 v KD Darkovičky. Vstupenky můžete zakoupit v sakristii a jejich počet bude 

omezen na 100 osob (dětí i dospělých). 

3.    V pondělí (21. 2.) je svátek sv. Petra Damianiho. 

4.   V úterý (22. 2.) je Svátek Stolce apoštola Petra. 

5.    Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (26. 2.): v Hlučíně v 17:00                           

a v Darkovičkách v 18:00.  

6.    Příští neděli (27. 2.) je 8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. Bohoslužby jsou v Hlučíně 

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

7.    Úřední hodiny budou v pondělí a ve čtvrtek od 9:30 do11:00 a od 15:00 do 16:30 

hodin.  

8.  V sakristii ať si děti vyzvednou nedělní obrázek a dospělí časopis OKNO. 

9.   Přeji vám všem hostům a farníkům hodně zdraví a také milosti Boží pomoci na 

postní cestě posilování své vůle skrze sebeovládání a plnění předsevzetí. AŤ NÁM 

BŮH ŽEHNÁ! 

 


