
INFORMACE  Z 

FARNOSTI 

Květná neděle 

10. 4. 2022 
 

1.  Dnes (10. 4.) je KVĚTNÁ NEDĚLE – začátek SVATÉHO TÝDNE.   

  Nedělní bohoslužby se konají v Hlučíně v 7:15, 8:30 a v 10:00 hodin. 

  V Darkovičkách bude mše sv. v 9:30 hodin. Při všech bohoslužbách se koná ŽEHNÁNÍ 

  RATOLETSTÍ. Prosím, přinesené ratolesti uložte na obvyklá místa. 

  Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (9. 4.): v Hlučíně v 17:00 a v Darkovičkách v 18:00 

  hodin. 

2. Děkuji všem organizátorům a účastníkům za organizaci včerejší Křížové cesty na Vinnou horu. 

3. Na ZELENÝ ČTVRTEK (14. 4.) začíná velikonoční třídenní umučeného a vzkříšeného Pána. Mše 

 sv. večeře Páně bude v 17:00 v Hlučíně a v Darkovičkách v 18:00 hodin. Po bohoslužbách budou 

 následovat adorace v Getsemanské zahradě. 

4.  VELKÝ PÁTEK (15. 4.) je den přísného postu. Znamená to v tento den zdrženlivost 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 denně, ale jen jednou se může najíst plně.  

  V  16:30 bude KŘÍŽOVÁ CESTA a v 17:00, v Darkovičkách v 18:00, bude LITURGIE 

  PAMÁTKY UMUČENÍ PÁNĚ – Velkopáteční obřady. Po bohoslužbách budou následovat 

  adorace v božím hrobě. 

5.  Na BÍLOU SOBOTU (16. 4.) trvá Církev na modlitbách u Kristova hrobu a očekává Jeho slavné 

  vzkříšení. Půst zdrženlivosti a újmy se doporučuje zachovávat i na Bílou sobotu, abychom 

  s povznesenou a otevřenou duší vstoupili do radosti Zmrtvýchvstání Páně. V Hlučíně bude adorace 

  v Božím hrobě od 9:00 – 15:00 hodin. Prosím, zapište se na hlídání Božího hrobu. 

  VELIKONOČNÍ VIGILIE – MŠE SV. ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – začne v sobotu (16. 4.)  

  ve 20:00, v Darkovičkách 19:00 hodin. Prosím, přineste si s sebou na tuto slavnou mši sv. SVÍČKY.  

6. Příští neděli (17. 4.) je SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ.  

 Bohoslužby v Hlučíně se budou konat v 7:15, 8:30 a v 10:00. V Darkovičkách bude mše sv. v 8:30 

hodin. Při každé bohoslužbě budou ŽEHNÁNY VELIKONOČNÍ POKRMY. Na sváteční mši sv. je 

uložte na vhodných místech. 

7. NÁCVIK MINISTRANTŮ na svátky bude v Hlučíně: Na ZELENÝ ČTVRTEK a VELKÝ PÁTEK  

 v 15:30 a na BÍLOU SOBOTU v 15:00 hodin. 

8. Děkuji všem, kteří se v postní době zapojili svými modlitbami a přítomnosti do POBOŽNOSTÍ 

 KŘÍŽOVÝCH CEST, které se v naší farnosti konali vždy v pátek a v neděli. 

9. 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 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. 

10. V sobotu 28. 5. se bude konat FARNÍ POUŤ do Kalvárie Zebrzydowské se zastávkou v Karviné 

 u P. Martina Šmída. Závazné přihlášky se zálohou 150 Kč v sakristii. Konečná cena pouti 

 bude upřesněna. Děti a mládež pojedou již tradičně za nižší cenu. 

11.  Srdečně zveme všechny, kteří rádi zpívají, aby přišli podpořit místní chrámový sbor. 

  Zkouška se koná vždy ve čtvrtek po večerní mši sv. 



12.  Začalo přihlašování na TÁBOR HARTA 2022 s názvem Vikingové: výprava do Asgardu. Tábor 

se letos uskuteční v termínu 30. 7. – 13. 8. 2022 na pobřeží Slezské Harty. Více info na plakátku, 

který naleznete na nástěnce u bočního vchodu. 

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

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

15. Vám všem, milým hostům a farníkům, přeji hodně zdraví a také duchovních zážitků při slavení 

a prožívání Svatého týdne.  K tomu ať nám také Bůh žehná. 

 


