
INFORMACE  Z FARNOSTI 

 

Neděle 5. 3. 2023 

2. neděle postní 

 
 

1. Dnes je 2. neděle postní. 

Sbírka je na Diecézní fond solidarity Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

2. Příští neděli (12. 3.) je 3. neděle postní a sbírka bude na opravy. Pán Bůh zaplať 

za Vaše dary. 

3. Ve farním kostele právě probíhá výstava Člověk a víra na téma Diecéze 

Ostravsko-Opavská. 

4. Návštěva nemocných bude jako obvykle. 

5. V postní době se budou v naši farnosti konat pobožnosti křížové cesty vždy v pátek 

po večerní mši sv. s dětmi, které se připravují na první sv. přijímání a v neděli 

odpoledne vždy v 15:00 vedena jednotlivými společenstvími. 

6. Podle již rozšířené tradice se ušetřené peníze za to, co si člověk odepřel díky 

svému postnímu předsevzetí a svým sebezáporem, darují jako POSTNÍ 

ALMUŽNA. V letošním roce chceme výtěžek Postní almužny použít na pomoc 

chudým a potřebným na Ukrajině. V sakristii si můžete vyzvednout kasičku 

určenou pro postní almužnu. 

7. V neděli 2.4. (Květná neděle) v 15 hodin se bude konat v Darkovičkách 

pobožnost křížové cesty od kostela ke kříži na Kozmické ulici.  

8. Do konce března mohou muži a studenti poznávající povolání ke kněžství 

odevzdat přihlášky do kněžského semináře skrze duchovního správce farnosti na 

biskupství. 

9. Ve dnech od 18. – 21. 7. 2023 se uskuteční již tradiční příměstský tábor 

Minichaloupka pro holky a kluky od 3 do 7 let. Bližší info na plakátku. 

10. V sakristii ať si děti vyzvednou NEDĚLNÍ OBRÁZEK. 

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. Naše slabost není pro Boha překážkou. On proměňuje, uzdravuje a vede nás 

k vítězství! Proto s důvěrou v jeho prozřetelnost, přijmeme Boží požehnání do nového 

týdne naší životní pouti. AŤ NÁM BŮH ŽEHNÁ! 

 


