
   Bohoslužby  

        Hlučín 
                   

Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 

NEDĚLE 15.1. 
 2. neděle v mezidobí 

 

Sbírka  

na opravy 

7:15 
K 2. výročí úmrtí Pavla Klementa, rodiče z obou stran a celou živou 
rodinu 

8:30 Za † Elišku Bečivovou, † rodiče, bratra a † manžela 

10:00 
Mše sv. pro děti a mládež 
Za † Edeltrudu Skořupovou s prosbou o požehnání PM a za BP pro 
živou a † rodinu 

 
PONDĚLÍ 16.1. 

 

17:00 
K 1. výročí úmrtí manžela a za celou živou a za † Edeltrudu 
Skořupovou s prosbou o požehnání PM a za BP pro živou  
a † rodinu. 

 
ÚTERÝ 17.1. 

Památka sv. Antonína, opata 

 

15:00 Mariánské večeřadlo 

17:00 Tridentská mše sv. 

 
STŘEDA 18.1. 

Památka Panny Marie, Matky 
Jednoty křesťanů 

 

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

19:00 Modlitby otců na faře 

ČTVRTEK 19.1.  

10:00 Setkaní maminek s dětmi – Rybička na faře 
 

16:30 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

17:00 
K PM Matky jednoty křesťanů za † Josefa Stanislava k 6. výročí 
úmrtí, † rodiče z obou stran a za živou rodinu 

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

 
PÁTEK 20.1. 

 

9:30 Mše sv. v Domově pod Vinnou horou 

17:00 
Mše sv. pro děti připravující se na první sv. přijímání 
Za † Lucii Kachlovou k nedožitým 100. narozeninám, † manželka 
Josefa a duše v očisti 

18:00 Setkání mládeže na faře – POSPOLČO 

SOBOTA 21.1. 
Památka sv. Anežky,  
panny a mučednice 

14:00      Setkání scholy na faře 

17:00  

18:00 Mše sv. v Darkovičkách 

 
NEDĚLE 22.1. 

3. neděle v mezidobí 
Neděle Božího slova 

Sbírka  

na Biblický apoštolát 

7:15 Za Josefa a Rita Waligorovy a celou živou rodinu 

8:30 Za † manžela, † příbuzné a živou rodinu a duše v očistci 

9:45 Setkání dětí na faře 

10:00 
Mše sv. pro děti a mládež 
Za † Helenu Kubíkovou k 1. výročí úmrtí, † manžela a za živou 
rodinu 

 16:00 Novoroční koncert ZUŠ 

   


