INFORMACE Z FARNOSTI
8. neděle v mezidobí
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Pán Bůh zaplať za sbírku na humanitární pomoc – Charita pro Ukrajinu.
Dnes (27. 2.) je 8. 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 (26. 2.): v Hlučíně v 17:00
a v Darkovičkách v 18:00.
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
byl v sobotu 26. 2. v ostravské katedrále Božského Spasitele v 11:00.
Děkujeme Junior spolču za přípravu Maškarního bálu pro děti a všem, kteří se podíleli
na jeho organizaci.
Ve středu (2. 3.) máme POPELEČNÍ STŘEDU. Spolu s celou Církví začínáme
tedy POSTNÍ DOBU. Je to den PŘÍSNÉHO PŮSTU. Znamená to den
zdrženlivosti od masa a střídmost v jídle. ZDRŽENLIVOST OD MASA zavazuje
od 14 let a střídmost v jídle od 18 do 60 let. STŘÍDMOST V JÍDLE znamená, že
člověk může jíst 3 x během dne, ale jen jednou se může najíst plně.
MŠE SV. S UDĚLOVÁNÍM POPELCE se konají: ráno v 6:45 a večer v 17:00.
V postní době (od 4.3 – 15. 4. 2022) se budou v našich farnostech konat
POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY vždy v pátek po večerní mši sv.
Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel díky svému
postnímu předsevzetí a svým sebezáporem, darují jako POSTNÍ ALMUŽNA.
V letošním roce chceme výtěžek Postní almužny použít na pomoc chudým a
potřebným na Ukrajině. Postní almužnu na tyto účely můžete předat až na konci
postní doby při bohoslužbách na ZELENÝ ČTVRTEK tj. 14. 4., nebo také PŘI
VEŠKERÝCH NEDĚLNÍCH SBÍRKÁCH V POSTNÍ DOBĚ, ovšem tehdy pouze
v obálce, na které bude napsáno, na jaký účel je dar určen!
V sakristii si můžete vyzvednout kasičku určenou pro postní almužnu.
Návštěva nemocných bude jako obvykle – ve čtvrtek a v pátek.
Ministrantská schůzka bude v sobotu (5. 3.) po ranní mši sv.
Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (5. 3.): v Hlučíně v 17:00 a v Darkovičkách
v 18:00.
Příští neděli (6. 3.) je 1. NEDĚLE POSTNÍ. Bohoslužby jsou v Hlučíně v 7:15, 8:30
a v 10:00 bude mše sv. pro děti a mládež. Sraz dětí na faře bude v 9:45 (v doprovodu
rodičů). V Darkovičkách bude mše sv. v 9:30.
Úřední hodiny budou v pondělí a ve čtvrtek od 9:30 do 11:00 a od 15:00 do 16:30.
V sakristii ať si děti vyzvednou nedělní obrázek a dospělí časopis OKNO.
Milí hosté a farníci! Do nového týdne, který nám otevře dveře postní doby, si vyprosme
Boží požehnání.

