
INFORMACE  

Z FARNOSTI 

5. neděle v mezidobí 

6. 2. 2022 

 
 

1.   Dnes (6. 2.) je 5. 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. V 10:00 bude mše sv. pro děti a mládež. Sraz dětí 

na faře bude v 9:45 (v doprovodu rodičů). 

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

v 18:00. 

   SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ se bude UDĚLOVAT INDIVIDUÁLNĚ                    

při sobotních a nedělních bohoslužbách. 

2.   Děkuji všem, kteří přišli pomoct s úschovou Betléma, odstraněním vánočních stromků            

a úklidem kostela.  

3.    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). Prosíme též o příspěvky do tomboly pro mladší i starší děti, 

které můžete nosit do sakristie. Více info na plakátku.  

4.    V pátek (11. 2.) je PAMÁTKA PANNY MARIE LURDSKÉ a zároveň je to                         

30. SVĚTOVÝ DEN NEMOCNÝCH - proto při NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽBÁCH 

v sobotu 12. 2. a v neděli 13. 2. se bude UDĚLOVAT HROMADNĚ SVÁTOST 

NEMOCNÝCH.   

   K této svátosti může přistoupit ten, kdo je pokřtěný, kdo přistupuje ke svatostem církve, 

je nemocný nebo překročil 60. rok života. Kdo nechodí ke sv. přijímání, nemůže ani 

přistoupit k hromadně udělované svatosti nemocných!  

   Usilovně prosím, aby všichni zájemci o přijetí svátosti nemocných, pokud je taková 

nutnost, přistoupili ke svátosti smíření. Ať slavení svátosti nemocných není zatíženo 

svatokrádeži a pověrčivostí a nechť vede ke skutečné obnově a přiblížení se k Bohu. 

5.    Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (12. 2.): v Hlučíně v 17:00                                         

a v Darkovičkách v 18:00.  

6.    Příští neděli (13. 2.) je 6. 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 do 11:00 a od 15:00 do 16:30 hodin.  

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

9.  Milí hosté a farníci! Přeji Vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli i celý 

následující týden! 

 


