
INFORMACE  Z FARNOSTI 

 

Neděle 19. 3. 2023 

4. neděle postní 

 
 

 

1. Dnes je 4. neděle postní zvaná NEDĚLÍ RADOSTI (lat. „Laetare“) 

a sbírka je na centrum pro rodinu a sociální péči. 

2. Příští neděli (26. 3.) je 5. neděle postní a sbírka bude na opravy kostela. 

Pán Bůh zaplať za Vaše dary. 

Po každé mši sv. budeme rozdávat misijní koláč. Výtěžek poputuje na 

misijní dílo sestry Jarky Chorovské v Amazonii. 

Upečené koláče/buchty lze darovat v sobotu 25.3 od 14.30 do 17.00 na faře. 

3. Z důvodu 4. neděle postní se SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA, 

SNOUBENCE PANNY MARIE, která připadá na dnešní den, přesouvá na 

pondělí 20. 3. MŠE SV. v pondělí bude v Hlučíně v 17:00. 

4. V sobotu (25. 3.) je Slavnost zvěstování Páně a zároveň je to den modliteb 

za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Slavnost zvěstování 

oslavíme už v pátek (24. 03.) při mši sv. v 17:00. 

5. Ze soboty 25. 3. na neděli 26. 03. se posouvá čas o jednu hodinu dopředu! 

6. V postní době se konají v naší farnosti 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 je křížová cesta vedena jednotlivými společenstvími. 

7. Děkujeme za účast na slavnostní mši sv. s udělením svátosti biřmování, 

které předsedal biskup Mons. Martin David. 

8. V neděli 2.4. (Květná neděle) v 15:00 se bude konat v Darkovičkách 

pobožnost křížové cesty od kostela ke kříži na Kozmické ulici. 

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. Milí hosté a farníci, ať naše postní úsilí a příprava na Velikonoce je 

pramenem naší opravdové křesťanské radosti. Toto vám přeji do nového 

týdne. AŤ NÁM BŮH TAKÉ K TOMU ŽEHNÁ! 


