
 

1. Dnes (11. 12.) je 3. neděle adventní. 

2. Příští neděli (18. 12.) bude 4. neděle adventní. 

Příští neděli je kostelní sbírku na opravy. Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

3. Úřední hodiny budou na faře tento týden v pondělí a ve čtvrtek od10:00 do 11:00 

a od 15:00 do 16:30 

4. Děkuji mládeži a dětem za přípravu scénky a Mikulášské nadílky. 

5. V sakristii ať si děti vyzvednou NEDĚLNÍ OBRÁZEK a dospělí nové číslo 

diecézního časopisu OKNO. 

6. VŠECHNY ÚMYSLY MŠÍ SV. NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2023 můžete 

nahlásit v sakristii. 

7. V sobotu (17. 12.) bude probíhat Vánoční svatá zpověď:  

A to v časech: dopoledne od 9:00-11:00 a odpoledne od 16:00-17:00 hodin. 

Dopoledne bude zpovídat také cizí zpovědník od 9:00 - P. Mgr. Adam Małek, 

ThLic., odpoledne od 16:00 a v Darkovičkách po mši sv. od 18:45 P. Mgr. ThLic. 

Krzysztof Szewczyk. 

8. Kdo z vás by chtěl darovat vánoční stromky do kostela, ať se prosím přihlásí u 

pana kostelníka. 

9. Dům dětí a mládeže Hlučín pořádá výstavu s názvem „Cesta do Betléma“. 

Výstavu bude možné shlédnout ve farním kostele v Hlučíně od 15. 12. 2022 si 6. 1. 

2023. Vystavované práce jsou odrazem snahy, spolupráce a celkové činnosti 

výtvarných a keramických zájmových kroužků DDM Hlučín.  

10. Rádi bychom jako každým rokem zpřístupnili během Vánoc náš kostel pro 

širokou veřejnost. Proto bychom rádi požádali věřící, kteří by byli ochotni půl 

hodiny 25. nebo 25. 12. hlídat v kostele, ať se zapíší do připravené tabulky. 

11. Kdo by ze soukromých podnikatelů nebo dalších dobrodinců chtěl ke konci 

kalendářního roku přispět na potřeby naší farnosti, budeme rádi. Vydáme 

doklad na odpis z daní. 

12. K blížícím se svátkům, přeji Vám všem, aby oslava narození Páně a vědomí, 

že se všemocný Bůh stal slabým člověkem, upevnila naši víru, naději a lásku! 

Kéž jas vyzařující z chudých betlémských jesliček prozáří tmu současné doby, 

přinese nám útěchu a povzbudí nás! 

 


