
 

  

INFORMACE  Z FARNOSTI 

Neděle 16. října 2022 

29. neděle v mezidobí 
 

 
 

1. Dnes (16. 10.) je 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ a zároveň SLAVNOST SV. HEDVIKY, 

HLAVNÍ PATRONKY SLEZSKA A NAŠÍ OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE.  

Sbírka se koná na opravy našich kostelů. 

2. Dnes se bude konat mše sv. v německém jazyce ve 14:00 hodin! 

3. Příští neděli (23. 10.) je 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ a sbírka se bude konat na misie.  

Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

4. Nabízíme rodičům dětí, které letos mají navštěvovat výuku náboženství, aby si ve škole 

nebo v sakristii vyzvedli přihlášky. Náboženství pro druhý stupeň, vyučováno p. jáhnem na 

faře, bude probíhat následovně: 

Rovniny –  

Pondělí: 

OKD –  

úterý: 

Tyršovka a Via 

Montessori – Pátek: 

1. tř. 12:20 - 13:05 1. + 2. tř. 13:00 - 13:45 1. -  3. tř. 13:00 - 13:45 

2. tř. 13:05 - 13:50 3. tř. 13:50 - 14:35 4. + 5. tř. 13:45 - 14:30 

3. tř. 13:50 - 14:35   

4. + 5. tř. 14:35 - 15:20 P. Jáhen - Fara Darkovičky - škola 

 6. třída: úterý – 15:00 1.+2.+4.třída v úterý 14.30  

Bobrovníky 7. třída: čtvrtek – 15:00 3. tř . čtvrtek 17:00 v kapli  

Útery: 14:00-14:45 8. + 9. třída: čtvrtek – 15:50  
 

5. Děkuji naší schole, která se minulou neděli (9. 10.) v Bohuslavicích zúčastnila tradičního 

setkání schol. 

6. V sakristii si můžete vyzvenout nové číslo diecézního časopisu OKNO.  

7. V sakristii si můžete doobjednat knihu o kapli sv. Prokopa v Bobrovníkách, a to do 25. 

října. Cena činí 350 Kč.  

8. V neděli 23. 10. jste srdečně zváni na Drakiádu, která se uskuteční od 14:30 na Vinné 

hoře. Zve naše farní POSPOLČO. 

9. Měsíc říjen je zasvěcen úctě  Panně Marii a zároveň je to mariánský měsíc modlitby 

svatého růžence. Přicházejme společně uctívat Bohorodičku pravidelnou modlitbou 

svatého růžence před každou mší svatou, protože všichni potřebujeme její přímluvu pro sebe 

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

10. Každý pátek zveme děti, které se připravují na první svaté přijímání, a také mládež, 

na společnou mši svatou. 

11. Milí hosté a farníci! Ježíš v evangeliu vybízí své učedníky, že je třeba stále se modlit a 

neochabovat! Kéž na tato slova nezapomínáme a podle nich se jednáme ve všech bolestných, 

ale i radostných chvílích našeho života. Ať nám k tomu dobrý Bůh žehná! 

 


