
 INFORMACE   

Z FARNOSTI 
Slavnost Seslání Ducha 

Svatého - 5. 6. 2022 
 

1. Dnes (5. 6.) je SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. 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 9:45.  V Darkovičkách bude mše sv. v 9:30. 

Pán Bůh zaplať za Svatodušní sbírku na Diecézní Charitu. 

2. Příští neděli (12. 6.) je SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE. Bohoslužby v Hlučíně 

jsou v 7:15, 8:30 a v 10:00 budeme prožívat SLAVNOST PRVNÍHO SVATÉHO 

PŘIJÍMÁNÍ.  

 Děti, které přistupují k prvnímu sv. přijímání, se setkají před zámkem v 9:30.  

 V Darkovičkách bude mše sv. v  10:00!!!, taktéž se slavením PRVNÍHO SVATÉHO 

PŘIJÍMÁNÍ. 

 Mše sv. s nedělní platností bude v sobotu (11. 6.) v 17:00 v Hlučíně a v 18:00 

v Darkovičkách.  

3. Dnes od 15 hodin se bude konat na farní zahradě již tradiční Svatodušní vaječina, na 

kterou Vás srdečně naše farní PoSpolčo. 

4.  Děkuji všem, kteří se podíleli na organizaci a svou účastí přispěli k vydařenému 

průběhu farní pouti do Kalvárie Zebrzydowské se zastávkou v Karviné u P. Martina 

Šmída. Velké Pán Bůh zaplať. 

5. Děkuji všem brigádníkům a dobrovolníkům, kteří přispěli svou prací při opravách farního 

plotu a úpravy farní zahrady. 

6. V pátek (10. 6.) se uskuteční NOC KOSTELŮ A MUZEÍ. Jste srdečně zváni. 

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

Rotrekla, kde jste též srdečně zváni. 

8. V sobotu 1. července proběhne tradiční pouť dětí na horu Prašivou, kde se při mši sv. 

setkají s otcem biskupem. Z naší farnosti pojede autobus. Zájemci o pouť se mohou 

přihlašovat v sakristii. Záloha předem činí 100 Kč/osobu. 

9. Od 19. do 21. července se na hlučínské faře uskuteční příměstský tábor 

MiniChaloupka pro kluky i holky předškolního věku včetně první třídy. Více informací 

na plakátku u vchodu. 

10.  V sakristii si děti mohou vyzvednout nedělní obrázek. 

11.  Milí farníci a hosté. Naplněni dary Ducha svatého přijměme BOŽÍ POŽEHNÁNÍ. 


