
   Bohoslužby  

        Hlučín 
                   

 
 

Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. 

NEDĚLE 5.3. 
2. neděle postní 

Sbírka na diecézní fond 
solidarity 

7:15 
Za † Arnošta Antončíka, manželku, rodiče, sourozence a celou 
živou rodinu 

8:30 Za živé a † členky z Růže č. 9 

10:00 Mše sv. pro děti a mládež 
Za † Gertrudu Reiskou, † manžela, sourozence a rodiče z obou stran 

 15:00 Křížová cesta 

PONDĚLÍ 6.3. 17:00 Za živé a † členy z Růže č. 14 a jejich rodiny 

 

ÚTERÝ 7.3. 
 

15:00 Mariánské večeřadlo 

17:00 Tridentská mše sv. 

STŘEDA 8.3. 
8:30 Tichá mše sv. za živé a † farníky a dobrodince kostela 

19:00 Manželské večery – Stará celnice 

ČTVRTEK 9.3.  

10:00 Setkaní maminek s dětmi – Rybička na faře 

16:30 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

17:00 Za † rodiče z obou stran a za † příbuzné 

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

 
PÁTEK 10.3. 

 

9:30 Mše sv. v Domově pod Vinnou horou 

17:00 
Mše sv. pro děti připravující se na první sv. přijímání 
Na poděkování PB za 80 let života, k nedožitým 120. narozeninám 
maminky a celou živou rodinu 

 Křížová cesta s dětmi připravující se na první sv. přijímání 

18:00 Setkání mládeže na faře – POSPOLČO 

 
SOBOTA 11.3. 

 

14:00      Setkání scholy na faře 

17:00 
Za živé a † členky z Růže č. 10, s prosbou o dar víry a zdraví pro 
jejich rodiny 

18:00 Mše sv. v Darkovičkách 

 
NEDĚLE 12.3. 

3. neděle postní 

Sbírka na opravy 

 

7:15 
Za živé a † členky Živého růžence č. 13 z Bobrovníků, s prosbou                      
o požehnání pro jejich rodiny 

8:30 
Na poděkování PB k 80. narozeninám s prosbou o dar zdraví, BP                 
a ochranu PM a za celou živou rodinu 

9:45 Setkání dětí na faře 

10:00 
Mše sv. pro děti a mládež 
K 10. výročí úmrtí za Marii Barčovou, † manžela, † rodiče z obou 
stran, živou rodinu a duše v očistci 

 15:00 Křížová cesta 


