Ohlášky na 7. Neděli velikonoční
13. května A. D. 2018
Mše svaté v Hlučíně







Dnes je ve farnosti sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za všechny dary.
V zákristii jsou stále k dispozici přihlášky na farní tábor Harta, který bude v letos v červenci.
Od zítřka začíná tzv. TÝDEN PRO RODINU, který se v naší farnosti uskuteční už potřetí. Přednášky budou vždy od 19.00
hodin v sále na faře až na tu pro mládež, ta bude v zámeckém klubu. Jejich témata a lektory najedete na plakátku ve
vývěsce a na farním webu. V sobotu pak na tento týden navazuje tzv. DEN PRO RODINU s bohatým programem pro
děti i rodiče. Více info také na letáku na nástěnce.
Na stolku vzadu jsou Noviny k Noci kostelů, které nahrazují poutnický pas z minulých let. Jsou tam tedy informace o
kostelích a dalších programech ve farnostech. Letos noc kostelů bude v pátek 25. května.
Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha Svatého. Odpoledne jste tedy zváni na vaječinu. Sraz jako obvykle v 15.00 hodin
na farní zahradě a s sebou jako vstupné už tradiční 3 syrová vejce.

Přeji všem pěknou neděli.

Mše svaté v Darkovičkách








Dnes je ve farnosti sbírka na opravy. Pán Bůh zaplať za všechny dary.
V zákristii jsou stále k dispozici přihlášky na farní tábor Harta, který bude v letos v červenci.
Od zítřka začíná tzv. TÝDEN PRO RODINU, který se v naší farnosti uskuteční už potřetí. Přednášky budou vždy od 19.00
hodin v sále na faře až na tu pro mládež, ta bude v zámeckém klubu. Jejich témata a lektory najedete na plakátku ve
vývěsce a na farním webu. V sobotu pak na tento týden navazuje tzv. DEN PRO RODINU s bohatým programem pro
děti i rodiče. Více info také na letáku na nástěnce.
Na stolku vzadu jsou Noviny k Noci kostelů, které nahrazují poutnický pas z minulých let. Jsou tam tedy informace o
kostelích a dalších programech ve farnostech. Letos noc kostelů bude v pátek 25. května.
Příští neděli je Slavnost Seslání Ducha Svatého. Odpoledne jste tedy zváni na vaječinu. Sraz jako obvykle v 15.00 hodin
na farní zahradě a s sebou jako vstupné už tradiční 3 syrová vejce.
Jak jste zjistili, stavba už začala a teď v týdnu tu moc dělníky neuvidíte, ale ne proto, že by neměli co dělat, ale že musí
vyzrát beton v základech. Tak jen abyste neměli strach, že jsme to odpískali.

Přeji všem pěknou neděli.

