
INFORMACE 

Z FARNOSTI 

Slavnost Zjevení Páně 

2. 1. 2022 
 

1.    V neděli (2. 1.) máme 2. neděli po Narození Páně. 

   Bohoslužby jsou v Hlučíně v 7:15, 8:30, 10:00 a v 9:30 v Darkovičkách.  

 Během všech těchto bohoslužeb se bude konat žehnání vody, křídy a kadidla.  

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

3.  V pondělí (3. 1.) je památka Největšího Jména Ježíš. 

4.  Ve čtvrtek (6. 1.) v den SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ bude také sloužena 

mše sv. ráno v 6:45 a v 17:00 dle mešního formuláře této slavnosti a s žehnáním 

vody, křídy a kadidla. 

5.  V pátek (7. 1.) je první pátek v měsíci, zasvěcen poctě Božského Srdce Páně.  

6.  Návštěva nemocných bude jako obvykle. 

7.    Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (8. 1.): v Hlučíně v 17:00                        

a v Darkovičkách v 18:00. 

8.    Příští neděli (9. 1.) je SVÁTEK KŘTU PÁNĚ, bohoslužby jsou v Hlučíně 

v 7:15, 8:30, 10:00 a v 9:30 v Darkovičkách. 

9.  Do 16. 1. 2022 bude probíhat Tříkrálová sbírka České katolické Charity. 

10.  V sobotu (8. 1.) v 19 hodin bude 2. setkání s biřmovanci. 

11.    16. 1. 2022 se od 14:30 uskuteční ve farním kostele sv. Jana Křtitele Novoroční 

koncert ZUŠ. 

12.   VŠECHNY ÚMYSLY MŠÍ SV. NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2022 můžete 

nahlásit v sakristii.  

13.   V sakristii jsou k dostání poslední kusy misijních kalendářů na rok 2022. 

14.  V sakristii se také vybírá předplatné časopisu Okno na první pololetí roku 

2022, které činí 55 Kč. 

15.  Děkuji, milí farníci a hosté, za společné slavení eucharistie. Význam slavnosti 

Zjevení Páně odjakživa doprovázely lidové zvyky. Také u nás požehnanou křídou 

označují věřící svá obydlí třemi křížky a začátečními písmeny tradovaných jmen 

třech mudrců. Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“ – Kašpara, 

Melichara a Baltazara, nýbrž přání a prosba: „Christus Mansionem Benedicat“ 

– Kristus ať žehná tomuto příbytku. Ať nám tedy Bůh všem žehná. 


