
INFORMACE  Z FARNOSTI 

 

Neděle 29. 1. 2023 

4. neděle v mezidobí 

 

1. Dnes je 4. neděle v mezidobí 

2. Příští neděli (5. 2.) je 5. neděle v mezidobí a bude sbírka na Diecézí fond solidarity. 

Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

3. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili novoročního koncertu ZUŠ. 

4. Návštěva nemocných bude jako obvykle.  

5. Naše dámy, které provádějí pravidelný úklid a výzdobu kostela, by rády mezi s sebou 

přivítali mladší pomocnice. Máte-li čas, přijďte kterýkoliv pátek po osmé hodině ranní 

do sakristie, budeme se těšit se na nové tváře. 

6. Akolyté naší farnosti nabízejí službu návštěvy nemocných s možností podání sv. 

přijímání o nedělích. Kdo má zájem, přihlaste se nebo své nemocné, prosím, v sakristii. 

7. Lidová strana Hlučín zve na lidovecký ples, který se uskuteční 18. 2. 2023 od 20 hodin 

v hasičárně v Bobrovníkách. 

8. V neděli dne 19. února v 15:00 hod. se uskuteční tradiční maškarní ples pro děti  

v Kulturním domě v Darkovičkách. Letos na téma ,,Princezna ze mlýna“. Cena 

vstupenky pro dítě je 70 Kč a pro dospělého je 100 Kč. Vstupenky zakoupíte v sakristii. 

Budou k ode dneška (22. 1.). Dále prosíme o příspěvky do tomboly pro různé věkové 

kategorie. Příspěvky do tomboly můžete předat v sakristii. Těší se na vás PoSpolčo. 

9. Do 2. února - tj. do Hromnic vystavuje Muzeum Hlučínska jedinečnou sbírku 

vánočních betlémů. Vystaveny jsou betlémy vytvořené různorodou technikou z 

nejrůznějších materiálů a zahrnují období od konce 18. století do současnosti. Betlémy 

doputovaly z Hlučína ze všech koutů republiky. 

10. V Hlučíně se v rámci TSK 2023 vykoledovalo 334 301 Kč. V Bobrovníkách: 66 356 

Kč, v Darkovičkách 104 897 Kč. Děkujeme všem, kteří sbírku organizovali a kteří 

přispěli svým darem. 

11. V sakristii ať si děti vyzvednou NEDĚLNÍ OBRÁZEK. V sakristii se také vybírá 

předplatné časopisu Okno na první pololetí roku 2023, které činí 90 Kč. 

12. Úřední hodiny budou v pondělí a ve čtvrtek od 10:00 – 11:00 a od 15:00 – 16:30 

hodin. 

13. Milí hosté a farníci, přeji Vám všem radostnou, pokojnou a požehnanou neděli 

i celý následující týden! 

 


