
INFORMACE  Z FARNOSTI 

5. neděle postní 

3. 4. 2022 
 

1. Dnes (3. 4.) je 5. NEDĚLE POSTNÍ a 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.  Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (2. 4.): v Hlučíně v 17:00 a v Darkovičkách v 

18:00. 

2. Dnes (3. 4.) proběhne v 16:00 obrazová Křížová cesta – Gaudi Musicae. 

3.   Pán Bůh zaplať všem, kdo se zapojil do přípravy a též finančně podpořil MISIJNÍ KOLÁČ, 

  který v naší farnosti probíhal minulou 4. neděli postní (27. 3.) po všech bohoslužbách. 

 Výtěžek činí 32 120 Kč a věnovali jsme ho naší farnici – sestře Jarmile do Venezuely. 

4. V postní době (od 4.3 – 15. 4. 2022) se budou v naši 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 vedena jednotlivými společenstvími. 

5. V sobotu 9. 4. po večerní mši sv. se bude konat KŘÍŽOVÁ CESTA NA VINNOU HORU. 

6.  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. 

7. Návštěva nemocných proběhne ve čtvrtek (7. 4.) a v pátek (8. 4.). 

8. PŘÍLEŽITOST K PŘEDVELIKONOČNÍ SVATÉ ZPOVĚDI bude v Hlučíně v sobotu (9. 

4.) od 9:00 do 11:00 a od 16:00 do 17:00. Všichni pamatujme na závazek, který vyplývá z 

církevního přikázání, že každý katolík se má vyzpovídat ze svých hříchů aspoň jednou do roka a 

přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době! 

9. Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (2. 4.): v Hlučíně v 17:00 a v Darkovičkách v 18:00.  

10. Příští neděli (3. 4.) KVĚTNÁ NEDĚLE – začátek SVATÉHO TÝDNE.   

 Bohoslužby jsou v Hlučíně v 7:15, 8:30 a v 10:00. Při všech bohoslužbách se koná žehnání ratolestí. 

 Prosím, přinesené ratolesti uložte na obvyklá místa. 

11. 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. 

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

se koná vždy ve čtvrtek po večerní mši sv. 

13.  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. 

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

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

16.  Oslavili jsme pátou postní neděli, zvaná Smrtnou. My sice v těchto dnech uvažujeme o lidském údělu 

  poznamenaném utrpením, ale už dnes hledíme skrze kříž a smrt do slávy vzkříšení, do světla nového 

  života. Ať nás tato naděje posilní do zbývajících postních dnů. BŮH NÁM K TOMU ŽEHNEJ. 


