
INFORMACE  Z FARNOSTI 

Slavnost Narození sv. Jana 

Křtitele 

hlavní pouť 

     26. 6. 2022 
1. Dnes (26. 6.) je hlavní pouť Narození sv. Jana Křtitele.  Bohoslužby v Hlučíně 

jsou v 7:15, 8:30 a v 10:00 bude mše sv. pro děti a mládež. Sraz dětí v doprovodu 

rodičů bude v 9:45 na faře. V Darkovičkách bude mše sv. v 9:30. V Darkovičkách 

bude mše sv. v 9:30. 

2. Dnes je sbírka na opravy naše kostela. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

3. Příští neděli (3. 7.) je 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. Bohoslužby v Hlučíně jsou 

v 7:15, 8:30 a v 10:00. Mše sv. s nedělní platností bude v sobotu (2. 7.) v 17:00 

v Hlučíně a v 18:00 hodin v Darkovičkách. 

4. Příští neděli bude sbírka na diecézní fond. Pán Bůh zaplať za vaše dary. 

5. Milí rodiče, děti, rodiny, blíží se začátek prázdnin, a proto bych vás rád pozval na 

setkání, kterým prázdniny v naší diecézi začínáme. Je to Setkání dětí a rodin v 

pátek 1. července na Prašivé. Program, který má letos téma „Společně na cestě“, 

zahájíme v 10,00 hodin v areálu Kamenité, kde prožijeme mši svatou a po ní se 

vydáme na Prašivou. Tam bude pro vás kolem kostela připravena řada zajímavých 

stanovišť. Do batůžku si můžete vzít navíc jeden obyčejný brambor. Na jednom 

stanovišti s jeho pomocí uděláte radost lidem z Domova svaté Alžběty v 

Jablunkově. Tímto Setkáním dětí a rodin zakončíme v naší diecézi Rok rodiny 

vyhlášený papežem Františkem. Těšíme se na setkání s Vámi na Prašivé! 

+biskup Martin 

6. V sobotu 2. 7. od 15. hodiny otec Jan srdečně zve všechny farníky na přátelské 

posezení na farní zahradě.  

7. Od 19. do 21. července se na hlučínské faře uskuteční příměstský tábor 

MiniChaloupka pro kluky i holky předškolního věku včetně první třídy. Více 

informací na plakátku u vchodu. 

8. V sakristii si děti mohou vyzvednout nedělní obrázek a dospělí časopis 

Okno. 

9. Přeji všem farníkům a hostům krásnou neděli u příležitosti prožívání farní 

poutě slavnosti Narození sv. Jana Křtitele a také hodně Boží ochrany do 

následujících prázdninových dnů. Ať nám Bůh žehná!  


