
  
INFORMACE  Z FARNOSTI 

6. neděle velikonoční 

22. 5. 2022 
 

 

1. Dnes (22. 5.) je 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. Bohoslužby v Hlučíně jsou 

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

2. Dnes je sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům. Pán Bůh zaplať za vaše 

dary. 

3.  Příští neděli (29. 5.) je 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ. Bohoslužby v Hlučíně jsou 

v 7:15, 8:30 a v 10:00. Mše sv. s nedělní platností bude v sobotu (28. 5.) v 17:00 

v Hlučíně a v 18:00 v Darkovičkách. 

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

5. 25. 5. v 18 hodin se bude konat přednáška s názvem svědectví z Ukrajiny 

v Červeném kostele v Hlučíně. Jde o autentickou výpověď o životě válkou sužované 

 země.  

6. Dnes (22. 5.) se v 17 hodin bude konat v Červeném kostele v Hlučíně Májový 

koncert harfistky Kataríny Ševčíkové a studentů ZUŠ Hlučín. Jste srdečně zváni.  

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

zastávkou v Karviné u P. Martina Šmída. Ještě stále se můžete přihlásit v 

sakristii se zálohou 150 Kč. Konečná cena pouti je 300 Kč pro dospělé a 100 

Kč pro děti. Odjezdy autobusů včetně programu pouti jsou na nástěnce. 

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. 5. 6. od 15 hodin se bude konat na farní zahradě již tradiční Svatodušní vaječina, 

na kterou Vás srdečně naše farní PoSpolčo.  

10. V neděli 19. 6. v 15 hodin se bude konat ve farním kostele Varhanní koncert Jana 

Rotrekla, kde jste též srdečně zváni. 

11.  ÚŘEDNÍ HODINY budou v pondělí a ve čtvrtek od 9:30 do 11:00 a od 15:00 do 

16:30.  

12. V sakristii si můžete vyzvednout časopis okno a děti nedělní obrázek. 

13.  Přeji vám zúčastněným a vašim rodinám, krásnou a klidnou velikonoční neděli a 

také zdraví a Boží požehnání a sílu do nového týdne a všeho, co nás čeká.  

BŮH NÁM VŠEM ŽEHNEJ! 
 


