
INFORMACE Z FARNOSTI 

4. neděle v mezidobí 

30. 1. 2022 

 
 

 

1.   Dnes (30. 1.) je 4. neděle v mezidobí a bohoslužby jsou v Hlučíně v 7:15, 8:30 

a v 10:00. V Darkovičkách bude mše sv. v 9:30.  

   Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (29. 1.): v Hlučíně v 17:00                    

 a v Darkovičkách v 18:00. 

2.    Junior spolčo zve na Maškarní bál pro děti, který se uskuteční 20. 2. 2022 od 15:00 

v KD Darkovičky. Vstupenky můžete zakoupit v sakristii a jejich počet bude omezen 

na 100 osob (dětí i dospělých). Prosíme též o příspěvky do tomboly, které můžete 

nosit do sakristie. Více info na plakátku.  

3.    V pondělí (31. 1.) je svátek sv. Jan Bosca. 

4.    V úterý (1. 2.) je Den zasvěceného života. 

5.    Ve středu (2. 2.) je SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU. Při mších sv. ráno 

v 6:45 a večer v 17:00 se koná ŽEHNÁNÍ SVÍCÍ - HROMNIC.  Svíčky si přineste 

s sebou! 

6.    Ve čtvrtek (3. 2.) je PAMÁTKA SV. BLAŽEJE, BISKUPA A MUČEDNÍKA.  

   Spojené s tímto dnem SVATOBLAŽEJSKÉ POŽEHNÁNÍ se bude 

INDIVIDUÁLNĚ UDĚLOVAT PŘI MŠI SV. večer v 17.00 a také příští víkend při 

nedělních bohoslužbách. 

7.    Návštěva nemocných bude jako obvykle. 

8.    Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (5. 2.): v Hlučíně v 17:00                             

a v Darkovičkách v 18:00.  

9.    Příští neděli (6. 2.) je 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. Bohoslužby jsou v Hlučíně v 7:15, 

8:30, 10:00 a v 9:30 v Darkovičkách. V 10:00 bude mše sv. pro děti a mládež. Sraz dětí 

na faře bude v 9:45 (v doprovodu rodičů). 

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

11.   Setkání biřmovanců proběhne v sobotu 5.2.2022 v 19:00 v kostele sv. Jana Křtitele. 

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

nahlásit v sakristii.  

13.  Milí hosté a farníci, přeji Vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli 

i celý následující týden! Kéž vás Bůh ochraňuje a naplňuje Boží milostí! 


