
   Bohoslužby  

        Hlučín 
                   

 

„Spravedlivý září v temnotách jako světlo…“ 

 
 

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 

 14:30 Mše sv. v německém jazyce 

 
PONDĚLÍ 30.1. 

 

17:00 Za † rodiče z obou stran a za živou rodinu 

ÚTERÝ 31.1. 

Památka sv. Jana Bosca, 
kněze 

15:00 Mariánské večeřadlo 

17:00 Za živé a † kněze a za živé a † členy MKH 

 
STŘEDA 1.2. 

 

8:30 
Za † Karla Lainku k nedožitým 85. narozeninám, † rodiče z obou 
stran a ochranu andělů strážných pro živou rodinu 

ČTVRTEK 2.2.  

Svátek Uvedení Páně do 
chrámu 

10:00 Setkaní maminek s dětmi – Rybička na faře 

16:30 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

17:00 Za † manžela k 20. výročí úmrtí, syna a celou živou rodinu 

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

PÁTEK 3.2. 

Sv. Blažeje, mučedníka 

Svatoblažejské požehnání 

První pátek 

 

9:30 Mše sv. v Domově pod Vinnou horou 

11:00 Svatba: Kuča a Paterová 

17:00 
Mše sv. pro děti připravující se na první sv. přijímání 
K BM za živé a † členky z Růže č. 17 a jejich rodiny 

18:00 Setkání mládeže na faře – POSPOLČO 

SOBOTA 4.2. 
První sobota 

17:00 
Na poděkování PB za 90 let života p. Emy Hájovské, za † manžela, 
† bratry, † švagry a celou živou rodinu 

18:00 Mše sv. v Darkovičkách 

NEDĚLE 5.2. 
5. neděle v mezidobí 

Sbírka na Diecézní fond 
solidarity 

7:15 Za † Václava Tomašovského a celou živou rodinu 

8:30 Za živé a † členy z Růže č. 1 a 51 

9:45 Setkání dětí na faře 

10:00 
Mše sv. pro děti a mládež 
Za † Alenu Batpovou 


