
 INFORMACE  Z FARNOSTI 
2. neděle velikonoční 

24. 4. 2022 

 

 
 

 

 

1. Dnes (10. 4.) je 2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ, zvaná Nedělí Božího milosrdenství. 

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

2. Mše sv. s nedělní platností bude v sobotu (23. 4.) v 17:00 v Hlučíně a v 18:00 v Darkovičkách. 

3. V pondělí (25. 4.) je svátek sv. Marka, evangelisty. 

4. V pátek (29. 4.) je svátek sv. Kateřiny Sienské, patronky Evropy. 

5. Příští neděli (1. 5.) je 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. Bohoslužby v Hlučíně jsou v 7:15, 8:30 

 a v 10:00 bude mše sv. pro děti a mládež. Děti v doprovodu rodičů jsou zvány na faru v 9:40. 

V Darkovičkách bude mše sv. v 9:30.  

6. Sbírka darů pro Ukrajinu je přestěhována na náměstí do stánku. 

7. Biskupské gymnázium v Ostravě zve na Benefiční koncert pro Ukrajinu s názvem Velikonoční 

 naděje. Bude se konat ve čtvrtek 28. 4. v 17 hodin v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Pustkovci. 

 Jste srdečně zváni.  

8.  MĚSÍC KVĚTEN JE ZASVĚCEN ÚCTĚ  PANNĚ MARII.  

 Proto se v tomto měsíci budou vždy po mši sv. konat MÁJOVÉ POBOŽNOSTI.   

 Přicházejme společně uctívat Bohorodičku, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe 

 své blízké. Pamatujme na mariánskou úctu také v našich rodinách. 

9. V sobotu 28. 5. se bude konat farní pouť do Kalvárie Zebrzydowské se zastávkou 

v Karviné u P. Martina Šmída. Závazné přihlášky se zálohou 150 Kč v sakristii. Konečná 

  cena pouti bude upřesněna. Děti a mládež pojedou již tradičně za nižší cenu. 

10.  Začalo přihlašování na TÁBOR HARTA 2022 s názvem Vikingové: výprava do 

Asgardu. Tábor se letos uskuteční v termínu 30. 7. – 13. 8. 2022 na pobřeží Slezské Harty.  

  Více info na plakátku, který naleznete na nástěnce u bočního vchodu. 

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

12.  Všem milým hostům a farníkům přeji hodně zdraví a také krásné prožití této velikonoční 

 neděle, a ať radost, kterou nám Kristus přinesl svým vítězstvím nad smrtí, překoná 

všechny smutky a úzkosti všedních dnů našeho života. BŮH NÁM VŠEM ŽEHNEJ! 

 


