Farnost Karviná – informace
2. ledna 2022
1. Slavíme dnes 2. neděli po Narození Páně.
2. Tento týden budeme v liturgii prožívat:
• ve čtvrtek – slavnost Zjevení Páně. Mše sv. budou ve středu v 18:00 (cz) a ve čtvrtek v 8:00 (cz)
a 18:00 (pl). Během každé mše sv. kněží požehnají vodu, kadidlo, křídu a zlaté
předměty. Vodu a zlato si doneste s sebou. Pamatujme, že se jedná o slavnost
s doporučenou účastí na mši svaté.;
• v neděli – svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční.
3. Tento týden budeme prožívat 1. pátek v měsíci. Návštěvy nemocných i pobožnosti budou jako
obvykle. Po večerní mši sv. zveme všechny na vedenou adoraci, po níž bude možné setrvat v tiché
modlitbě až do 21:00.
4. Všechny ministranty zveme na první ministrantskou schůzku tohoto roku, v pátek v 16:30.
5. Plesový výbor se sejde v pátek v 19:00 na faře.
6. Sobotní ranní mše sv. bude sloužena na úmysly složené u obrazu Panny Marie Fryštátské. Před
mší, od 7:15, všechny zveme ke společné modlitbě růžence.
7. Scholička, schola a komorní sbor zvou všechny na společné koledování do farního kostela příští
neděli v 15:00.
8. V těchto dnech probíhá tradiční Tříkrálová sbírka. Také letos je několik způsobů jak přispět.
Všechny jsou přehledně napsané na plakátku ve vývěsce. V našem kostele je na bočním oltáři do
16.01. umístěna statická pokladnička sbírky.
9. Pokud by někdo chtěl pozvat v lednu kněze k sobě domů na tzv. „koledu”, tedy požehnání
domu/bytu, prosíme, aby na sebe zanechal kontakt na faře nebo kontaktoval některého z kněží.
10. Osoby, které v roce 2021 přispěly svým darem na farní bankovní účet a které by chtěly dostat
potvrzení o daru pro daňové účely prosíme, aby své údaje (jméno, příjmení, adresu a rodné číslo,
příp. IČ a DIČ) poslaly na e-mail: rkf.karvina@doo.cz.
11. Všechny děti od 1. do 5. třídy srdečně zveme na víkendovou akci pořádanou naší mládeží, která
se uskuteční 03.-06.02.2022 (pololetní prázdniny). Přihlašovací odkaz najdete na farním facebooku
a na plakátku, na kterém jsou i podrobnější informace. V případě dotazů neváhejte kontaktovat
hlavní vedoucí.
12. Již teď informujeme, že letní farní tábor se bude konat ve dnech 09.-16.07.2022. Podrobnější
informace budou zveřejněny později.

