
INFORMACE  Z FARNOSTI 

1. neděle postní 

6. 3. 2022 
 

 

1.   Pán Bůh zaplať za sbírku na humanitární pomoc – Charita pro Ukrajinu. 

   Příští týden (13. 3.) bude sbírka na Celostátní setkání mládeže. 

2.   Dnes (6. 3.) je 1. NEDĚLE POSTNÍ a bohoslužby jsou v Hlučíně v 7:15, 8:30 

a v 10:00. V Darkovičkách bude mše sv. v 9:30. Sraz dětí na faře bude v 9:45 hodin              

(v doprovodu rodičů). V Darkovičkách bude mše sv. v 9:30. 

   Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (5. 3.): v Hlučíně v 17:00                                

a v Darkovičkách v 18:00.   

3.   V postní době (od 4.3 do 15. 4. 2022) se budou v naší farnosti konat 

POBOŽNOSTI KŘÍŽOVÉ CESTY vždy v pátek po večerní mši sv. s dětmi, 

které se připravují na první sv. přijímání, a v neděli odpoledne vždy v 15:30, kdy 

bude pobožnost křížové cesty vedena jednotlivými společenstvími. 

4.   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. 

5.   4. neděli postní (27. 4.) bude probíhat v naší farnosti MISIJNÍ KOLÁČ. Kdo by 

rád něco napekl, můžete se zapsat vzadu na nástěnce. Napečené buchty můžete 

přinést na faru v sobotu 26. 3. od 14:30 do 17:00. 

6.    Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (12. 3.): v Hlučíně v 17:00                  

 a v Darkovičkách v 18:00.  

7.    Příští neděli (13. 3.) je 2. NEDĚLE POSTNÍ. Bohoslužby jsou v Hlučíně v 7:15, 8:30  

    a v 10:00 bude mše sv. pro děti a mládež.  

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

hodin.  

9.  V sakristii ať si děti vyzvednou nedělní obrázek. 

10.   Milí hosté a farníci! Začala doba postní. Máme se připravit na slavení velikonočních 

tajemství. Liturgie nás vede ke kajícnosti, vnitřní duchovní obnově, soustředěnosti  

  a smírnému odčiňování hříchů. Měli bychom se účastnit pobožnosti křížové cesty a mší 

sv. ve všední dny. Rovněž bychom se měli vyhýbat hlučným zábavám. A tak přeji všem 

hostům a farníkům milost Boží pomoci na postní cestě v posilování své vůle skrze 

sebeovládání a plnění postních předsevzetí. Ať nám Bůh žehná. 


