
   Bohoslužby  

        Hlučín 
                   

 

Bože, buď milostiv a žehnej nám! 

NEDĚLE 1.1. 
 Slavnost 

MATKY BOŽÍ PANNY 
MARIE 

Sbírka  

na Diecézní fond 
solidarity 

Požehnání koledníkům 

7:15 Za živé a † farníky s prosbou o BP do Nového roku pro celou farnost 

8:30 
Na úmysl sv. otce, za pokoj, dobro a požehnání do celého roku, za živé  
a † členy Neposkvrněné PM 

10:00 
Mše sv. pro děti a mládež 
K 7. výročí úmrtí za Roberta Valového a k nedožitým 81. narozeninám 
Edeltraudy Valové 

11:00 Mše sv. v Darkovičkách 

17:00 Za živé a † farníky s prosbou o BP do Nového roku pro celou farnost 

PONDĚLÍ 2.1. 
Památka sv. Basila a 

Řehoře, učitelů církve 

17:00 
K 1. výročí mrtí za Edeltraudu Žabinskou a celou živou rodinu, za dar 
uzdravení dcery 

ÚTERÝ 3.1. 
Nejsvětějšího Jména Ježíš 

15:00 Mariánské večeřadlo 

17:00 Tridentská mše sv. 

STŘEDA 4.1. 
 

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

19:00 Modlitby otců na faře 

ČTVRTEK 5.1.  

10:00 Setkaní maminek s dětmi – Rybička na faře 

16:30 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

17:00 
K BM za † Filomenu Kotzurovou k nedožitým 103. narozeninám,                             
† manžela, † dceru a celou živou rodinu 

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

PÁTEK 6.1. 
Slavnost 

ZJEVENÍ PÁNĚ 
Doporučený svátek 

9:30 Mše sv. v Domově pod Vinnou horou 

17:00 
Mše sv. pro děti připravující se na první sv. přijímání 
Za † Alžbětu Tománkovou, † manžela, dceru a dva zetě 

18:00 Setkání mládeže na faře – POSPOLČO 

SOBOTA 7.1. 
1. sobota v měsíci 

8:30 
Mše sv. a setkání ministrantů na faře 
Za všechny ministranty a ministrantky farnosti, s prosbou o jejich 
vytrvalost ve službě 

14:00      Setkání scholy na faře 

17:00 
Na poděkování PB za 80 let života, za dar zdraví a ochranu PM pro celou 
živou rodinu 

18:00 Mše sv. v Darkovičkách 
19:00 Setkáni biřmovanců 

 
NEDĚLE 8.1. 

 

Svátek křtu Páně 
 

7:15 K 10. výročí úmrtí Ivety Diamantové, † otce a BP pro celou živou rodinu 

8:30 
Za † Hildu Janíkovou, Reinharda Janíka, p. Jana Mikulčíka a za živou  
a † rodinu 

9:45 Setkání dětí na faře 

10:00 
Mše sv. pro děti a mládež 
Za † Jiřího Kocmana k 1. výročí úmrtí k nedožitým 31. narozeninám                       
a celou živou rodinu 


