
INFORMACE  Z FARNOSTI 

 

Neděle 25. prosince 2022 

Slavnost 

NAROZENÍ PÁNĚ 

 

1. Dnes (25. 12.) je Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 

Děkujeme za sbírku. Příští neděli bude sbírka na Diecézní fond solidarity. Pán Bůh 

zaplať za Vaše dary. 

2. Příští neděli (1. 1.) bude Slavnost Matky Boží, Panny Marie. 

3. V pondělí 26. 12. na Svátek sv. Štěpána se koná OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ 

během všech bohoslužeb. Po mši sv. v 10 hodin se uskuteční vánoční hra dětí z naší 

farností. 

4. V sobotu (31. 12.) je poslední den roku 2022. V 16:00 hodin v Hlučíně 

a v Darkovičkách budou slaveny děkovné mše sv. za uplynulý rok s prosbou o B. P. do 

následujícího roku 2023. Během bohoslužby v Hlučíně se bude číst statistika a finanční 

vyúčtování za uplynulý rok. 

5. V neděli (1. 1.) na Nový rok je církevní Slavnost Matky Boží Panny Marie. Je to 

zasvěcený svátek, oktáv Narození Páně a světový den modliteb za mír. Novoroční 

bohoslužby budou v Hlučíně v 7:15, 8:30 a v 10:00 a v 17:00 a v Darkovičkách v 11:00. 

6. 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. 

7. V sakristii ať si děti vyzvednou NEDĚLNÍ OBRÁZEK. 

8. Děkuji všem, kteří se podíleli na úklidu kostela, přípravě vánoční výzdoby kostela, 

dárcům stromků, dále na hudebním doprovodu všech slavnostních bohoslužeb. Také 

děkuji za váš krásný zpěv a vzornou asistenci ministrantek a ministrantů. 

9. VŠECHNY ÚMYSLY MŠÍ SV. NA PRVNÍ POLOLETÍ ROKU 2023 můžete nahlásit 

v sakristii. 

10. Milovaní, přeji Vám, abyste rok 2023 prožili ve zdraví, pokoji a lásce, obklopeni 

dobrými lidmi, naplňováni pozitivními myšlenkami. Přeji vám sílu, aby Vás těžkosti 

neporážely, ale naopak posilovaly. Ať Vás radostné chvíle života vedou k vděčnosti a 

chvále Boha. K tomu všemu Vám upřímně vyprošujeme Boží pomoc a požehnání. Otec 

Petr a otec Martin. 

 


