
   Bohoslužby  

        Hlučín 
                   

 

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 

NEDĚLE 22.1. 

 

 3. neděle v mezidobí 

Neděle Božího slova 

sbírka  

na Biblický apoštolát 

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

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

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 

 

PONDĚLÍ 23.1. 
 

17:00 
Za † rodiče z obou stran, † syna a za Boží pomoc a ochranu 
pro živou rodinu 

ÚTERÝ 24.1. 

Památka sv. Františka 
Saleského, biskupa a učitele 

církve 

15:00 Mariánské večeřadlo 

17:00 

Za † Jindřicha Honiše, 2 manželky, syna a dceru.  
Za † Jana Gajdu, manželku a syna. Za † Alžbětu Gornou, 2 
manžely. Za duch. správce naší farnosti k PM Ustavičné 
pomoci a za živé rodiny 

STŘEDA 25.1. 

Svátek Obrácení sv. Pavla, 
apoštola 

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

19:00 Modlitby otců na faře 

ČTVRTEK 26.1. 

Památka sv. Timoteje a Tita, 
biskupů  

10:00 Setkaní maminek s dětmi – Rybička na faře 
 

16:30 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

17:00 Za živé a † členky z růže č. 9 

17:45* Setkání sboru na faře - dle vyhlášení 

18:00 Mše sv. v Darkovičkách 

PÁTEK 27.1. 

 

 

9:30 Mše sv. v Domově pod Vinnou horou 

17:00 
Mše sv. pro děti připravující se na první sv. přijímání 

Za † Martinu Sovovou, syna Jakuba a živou rodinu 

18:00 Setkání mládeže na faře – POSPOLČO 

SOBOTA 28.1. 

Památka sv. Tomáše 
Akvinského, kněze a učitele 

církve 

14:00 Setkání scholy na faře 

17:00 Za † Vladimíra Szadkého 

18:00 Mše sv. v Darkovičkách 

 

 

NEDĚLE 29.1. 

 

4. neděle v mezidobí 

 

7:15 
Za † Rudolfa Bergra, za všechny † příbuzné a za Boží 
ochranu pro živé rodiny 

8:30 
Za † rodiče z obou stran, za sestru a 2 švagry a BP pro 
celou živou rodinu 

9:45 Setkání dětí na faře 

10:00 
Mše sv. pro děti a mládež 

Za Květoslavu Smrktovou 


