
INFORMACE Z FARNOSTI 

12. neděle v mezidobí 

19. 6. 2022 
 

1. Dnes (19. 6.) je 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. Bohoslužby v Hlučíně jsou 

v 7:15, 8:30 a v 10:00. V Darkovičkách bude mše sv. v 9:30. Ve 14:00 bude mše 

sv. v německém jazyce. 

2. Tuto neděli bude probíhat sbírka na opravy naše kostela. Pán Bůh zaplať za Vaše 

dary. 

3. Dnes (19. 6.) v 15 hodin se bude konat ve farním kostele Varhanní koncert Jana 

Rotrekla, kde jste srdečně zváni. 

4. V úterý (21. 6.) je památka sv. Aloise Gonzagy. 

5. Příští čtvrtek (23. 6.) je slavnost Narození sv. Jana Křtitele. 

6. V pátek (24. 6.) Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA. 

7. V sobotu (25. 6.) Památka NEPOSKVRNĚNÉHO SRDCE PANNY MARIE. 

8. V sobotu 25. 6. se uskuteční poslední ministrantská schůzka v tomto školním 

roce. Setkáme se v 15 hodin na farní zahradě u již tradičního grilování.  

9. Příští neděli (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.  

Mše sv. s nedělní platností bude v sobotu (25. 6.) v 17:00 v Hlučíně a v 18:00 

hodin v Darkovičkách. 

10. V sobotu 1. července proběhne tradiční pouť dětí na horu Prašivou, kde se při mši 

sv. setkají s otcem biskupem. Z naší farnosti pojede autobus. Zájemci o pouť se 

mohou přihlašovat v sakristii. Záloha předem činí 100 Kč/osobu. 

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

posezení na farní zahradě.  

12. 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. 

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

Okno. 

14. Přeji všem farníkům a hostům krásnou neděli a také hodně vnitřní síly  

k prožívání následujícího týdne naší životní poutě. Ať nám bůh žehná!  


