Ohlášky na 16. neděli v mezidobí
22. července A. D. 2018
Mše svaté v Hlučíně







Chtěli bychom moc poděkovat těm, kteří se podíleli na organizaci i realizaci tzv. minichaloupky pro děti zde na faře
v uplynulém týdnu. Opravdu velké Pán Bůh zaplať za tuto službu nejmladší generací dětí v naší farnosti.
Během prázdnin dojde zde ve farnosti ke změně na pozici faráře. Otec biskup otce Martina na žádost jeho
představených z Hnutí Fokoláre uvolnil ke službě pro toto hnutí do Polska nedaleko Varšavy, kde se bude věnovat
tamější komunitě tohoto hnutí a službě kněžím. Na jeho místo pak nastoupí P. Petr Rak, současný farář ve Slatině u
Bílovce. Ke změně dojde během měsíce července. Poslední mše sv. bude otec mít zde v kostele příští neděli. Obřad
uvedení nového faráře pak v ten den bude při mši sv. v 10.00 hodin.
Paní Popková nabízí volná místa poutě na MariaHilf do Zlatých Hor. Uskuteční se dne 11. 8. Zájemci ať prosím
kontaktují paní Popkovou – telefonní číslo je k dispozici v sakristii. Prosí, abyste se přihlásili do konce července.
Zase je možné putovat do Hrabyně a to přímo 15. 8. na mši svatou v 18.00 hodin. Informace máte na plakátku a na
letáčcích.
Příští neděli 29. 7. budou žehnány 3 nově opravené kříže. Sraz příští neděli ve 14.00 hodin u školy na Dlouhovesské
ulici. Možná přijede i televize.

Přeji všem pěknou neděli.

Mše svaté v Darkovičkách





Během prázdnin dojde zde ve farnosti ke změně na pozici faráře. Otec biskup mě na žádost mých představených z
Hnutí Fokoláre uvolnil ke službě pro toto hnutí do Polska nedaleko Varšavy, kde se budu věnovat tamější komunitě
tohoto hnutí a službě kněžím. Na mé místo pak nastoupí P. Petr Rak, současný farář ve Slatině u Bílovce. Ke změně
dojde během měsíce července. Poslední nedělní mši zde mám právě dnes. Během týdne ještě nevím, jestli tu budu
ještě já, nebo už nový pan farář.
Paní Popková nabízí volná místa poutě na MariaHilf do Zlatých Hor. Uskuteční se dne 11.8. Zájemci ať prosím
kontaktují paní Popkovou – telefonní číslo je k dispozici v sakristii. Prosí, abyste se přihlásili do konce července.
V neděli 29. 7. budou v Hlučíně žehnány 3 nově opravené kříže. Sraz příští neděli ve 14.00 hodin u školy na
Dlouhovesské ulici. Možná přijede i televize.

Přeji všem pěknou neděli.

