
 INFORMACE  Z FARNOSTI 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně  

17. 4. 2022 
 

 

1. Dnes (10. 4.) je SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. Bohoslužby v Hlučíně jsou 

v 7:15, 8:30 a v 10:00. V Darkovičkách bude mše sv. v 8:30. Při každé bohoslužbě budou 

ŽEHNÁNY VELIKONOČNÍ POKRMY. Na sváteční mši sv. je uložte na vhodných 

místech.  

2. Od této neděle až do 2. neděle velikonoční, která je nedělí Božího milosrdenství, slavíme 

VELIKONOČNÍ OKTÁV jako jedinou slavnost KRISTOVA ZMRTVÝCHVSTÁNÍ.  

3. Mše sv. s nedělní platností bude v sobotu (23. 4.) v 17:00 v Hlučíně a v 18:00 v Darkovičkách. 

Příští neděli (24. 4.) je 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. Bohoslužby v Hlučíně jsou v 7:15, 

8:30 a v 10:00 bude mše sv. pro děti a mládež. Děti v doprovodu rodičů jsou zvány na faru 

v 9:45. V Darkovičkách bude mše sv. v 9:30. 

4. Sbírka darů pro Ukrajinu je přestěhována na náměstí do stánku. 

5. 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. 

6. 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. 

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

8. O dnešní slavnosti chci poděkovat vám všem, kteří jste přispěli k důstojné oslavě 

svátků. Děkuji všem, kteří uklízeli a zdobili kostely. Děkuji kostelníkům, panu jáhnovi, 

akolytům, ministrantům a ministrantkám, lektorům, varhaníkům, zpěvákům, sboru a 

schole. Děkuji těm, kteří vedli společné modlitby nebo drželi stráž u Božího hrobu.  Kéž 

vám Bůh odmění vaši pomoc a prokázanou službu! 

9. Milí hosté a farníci! Dnes slavíme největší svátek církevního roku. Liturgie nás vybízí 

k radosti: „Toto je den, který připravil Pán; jásejme a radujme se z něho!“  Nastal 

nový den, který učinil Pán, den, který navrací světu jeho původní krásu prozářenou 

novým světlem. V tyto velikonoční dny přeji vám plnost zdraví, radosti, pokoje, naděje 

a jistoty vítězství dobra nad zlem, života nad smrtí. Ať každý z nás uslyší dnes znovu a 

ponese dál zvěst zmrtvýchvstání: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání 

světa“.  

Ježíš žije, aleluja! Přejí Vám všem POŽEHNÁNÉ VELIKONOCE! 
 


