Farnost Karviná – informace
9. ledna 2022
1. Slavíme dnes svátek Křtu Páně, kterým končí doba vánoční a začíná liturgické mezidobí.
2. Scholička, schola a komorní sbor zvou dnes v 15:00 na společné koledování do farního kostela.
3. Ode dneška je opět v provozu farní knihovna. Bude otevřená každou neděli od 8:15 do 9:00
a zhruba 15 minut po skončení druhé dopolední mše svaté.
4. V těchto dnech probíhá tradiční Tříkrálová sbírka. Také letos je několik způsobů jak přispět, mimo
jiné probíhá tradiční koledování v ulicích města. Všechny informace jsou na plakátcích
ve vývěsce. V našem kostele je na bočním oltáři do 16.01. umístěna statická pokladnička sbírky.
5. Ekonomická rada farnosti se sejde ve středu v 19:00 na faře.
6. 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.
7. 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. Potvrzení budou k dispozici od 23.01.
8. Vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemické situace plesový výbor rozhodl, že farní ples
plánovaný na 29.01.2022 se nebude konat. Zakoupené vstupenky bude možné vrátit a získat
kompenzaci v plné výši v neděli 23.01. na faře po skončení obou dopoledních mší svatých.
9. Dne 15. 1. 2022 se uskuteční tradiční VÝPLAZ NA LYSOU HORU. Sraz je v 9.30 v Ostravici na
mostě. Pro ty, kteří chtějí jet vlakem, je sraz v 7.35 na vlakovém nádraží v Karviné. Očekávaný
návrat je v 19.00 opět na nádraží v Karviné. S sebou – zimní oblečení na hory a pevnou turistickou
obuv, svačinu, pití, kartičku zdravotní pojišťovny, případně jakýkoli průkaz s věkem a fotografií
a také 300 Kč na vlak a případné občerstvení na vrcholu. Na společné setkání se všemi farníky se
těší karvinští ministranti.
10. Ještě jsou volná místa na víkendový pobyt dětí od 1. do 5. třídy, který se uskuteční během
pololetních prázdnin. Přihlašovací odkaz najdete na farním facebooku a na plakátku, na kterém
jsou i podrobnější informace. V případě dotazů neváhejte kontaktovat hlavní vedoucí.
11. Již teď informujeme, že letní farní tábor se bude konat ve dnech 09.-16.07.2022. Podrobnější
informace budou zveřejněny později.
12. Příští neděli bude sbírka na opravy ve farnosti. Před námi je několik nutných oprav a je třeba
již teď na ně našetřit. Sbírka na opravy bude (nebude-li hlášeno jinak) vždy 3. neděli v měsíci.
13. Jelikož nemůže kvůli pandemické situaci probíhat slůvko pro děti, zveme je vždy v neděle po
Mši v 9 hod. k nástěnce v kapli Panny Marie Fryštátské.
14. Prosíme, aby si děti přišly při závěrečné písni pro křížek – individuální požehnání.

