
INFORMACE 

Z FARNOSTI 

Svátek Křtu Páně 

9. 1. 2022 
 

1.   Příští týden (16. 1.) bude kostelní sbírka na opravy. Momentálně pracujeme 

na opravě oltáře sv. Josefa a chystáme se na další etapu oprav vitráží 

v presbytáři a Kapli andělů. 

   Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

2.    Do 16. 1. 2022 probíhá Tříkrálová sbírka České katolické Charity. 

   Dnes (9. 1.) slavíme SVÁTEK KŘTU PÁNĚ. Bohoslužby jsou v Hlučíně 

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

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

    a v Darkovičkách v 18:00. 

3.    Dnešním svátkem Křtu Páně v liturgii končí doba vánoční. Avšak vánoční 

výzdobu v kostele necháme podle starobylé tradice do 2. února, čili do svátku 

Uvedení Páně do chrámu – do Hromnic. 

   V pondělí (10. 1.) začíná doba liturgického mezidobí, která potrvá do 

Popeleční středy, která letos připadne na 2. března. 

4.    Mše sv. s nedělní platností se konají v sobotu (15. 1.): v Hlučíně v 17:00  

    a v Darkovičkách v 18:00.  

   Příští neděli (16. 1) je 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ. Bohoslužby jsou v Hlučíně 

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

5.    V neděli 16. 1. 2022 se od 14:30 uskuteční ve farním kostele sv. Jana Křtitele 

NOVOROČNÍ KONCERT ZUŠ, na který jste srdečně zváni. 

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

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

nahlásit v sakristii.  

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

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

2022, které činí 55 Kč. 

10.  Děkuji všem milým hostům a farníkům za společenství modlitby, které jsme  

vytvořili spolu s Hospodinem při jeho hostině lásky. Ať nás Boží požehnání  

podporuje v tom, co je sváteční a také v tom, co je všední. 


