
   Bohoslužby  

        Hlučín 
 

Přijď, Pane, a spas nás! 

NEDĚLE 11.12. 

 

7:15 
K BM za Jiřinu Menšíkovou k 20. výročí úmrtí, † manžela,              
† rodiče z obou stran a živou rodinu. 

8:30 
K 16. výročí úmrtí Terezie Kusé, rodiče z obou stran a živou 
rodinu 

10:00 
Mše sv. pro děti a mládež 
Na poděkování PB za 60 let života s prosbou o požehnání 
pro celou živou rodinu. 

PONDĚLÍ 12.12. 
Památka 

Panny Marie Guadalupské 
17:00 

Za † Lucii Zembovou, † Emila Buhlu a požehnání pro živou 
rodinu 

ÚTERÝ 13.12. 
Památka 

sv. Lucie, panny a mučednice 

15:00 Mariánské večeřadlo 

17:00 Za † Lucii a Emila Tománkovi a za živou rodinu. 

STŘEDA 14.12. 
Sv. Jan od Kříže 

8:30 Tichá mše sv. za živé a † farníky 

19:00 Modlitby otců na faře 

ČTVRTEK 15.12. 

10:00 Setkaní maminek s dětmi – Rybička na faře 
16:30 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

17:00 
K 10. výročí úmrtí za Emila Mrkvu, za sestry, bratra a rodiče 
z obou stran. 

17:45 Setkání sboru na faře 
18:00 Mše sv. v Darkovičkách 

PÁTEK 16.12. 

9:30 Mše sv. v Domově pod Vinnou horou 

17:00 
Mše sv. pro děti připravující se na první sv. přijímání 
Za † Marii Lomnickou k 5. výročí úmrtí a k nedožitým                 
91. narozeninám za † manžela a † rodiče z obou stran  

18:00 Setkání mládeže na faře – POSPOLČO 

SOBOTA 17.12. 

9:00 - 11:00, 16:00 - 17:00 VÁNOČNÍ SVATÁ ZPOVĚĎ 

14:00 Setkání scholy na faře 

17:00 
Za † manžele Staňkové, rodiče z obou stran, s prosbou              
o dar zdraví pro celou živou rodinu 

18:00 Mše sv. v Darkovičkách 

 
NEDĚLE 18.12. 

4. Neděle adventní 
 

Sbírka 
na opravy 

7:15 
Na poděkování PB za 70 let života, † rodiče, bratra                    
a požehnání pro celou živou rodinu. 

8:30 
Za Vlastimila Tomka k 18. výročí úmrtí a nedožitých 73 let 
s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu 

9:45 Setkání dětí na faře 

 

10:00 

Mše sv. pro děti a mládež 

Posvěceni bočního oltáře P. Marie 
Za † Irenu Velcovou k 1. výročí úmrtí, k nedožitým 
narozeninám Leo Chvěji a celou živou rodinu  

 14:30 Německá mše sv. 


