
   Bohoslužby  

        Hlučín 
                   

 

 

„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám…“ 

 
NEDĚLE 19.3. 

4. neděle postní 
sbírka 

na Centrum pro rodinu 
a sociální péči 

7:15 K 80. narozeninám, za † manžela, †d ceru a celou živou rodinu 

8:30 
K Božímu milosrdenství za † Alfréda Viláška k 2. výročí úmrtí, za †rodiče, 
† příbuzné a živé rodiny 

10:00 
Mše sv. pro děti a mládež 
Za †Josefa Gattnara a za živou a †rodinu 

 14:30 Německá mše sv. 

 15:15 Křížová cesta 

PONDĚLÍ 20.3. 
Slavnost svatého Josefa, 
snoubence panny Marie 

 

17:00 Za † Josefa Obdržálka k 20. výročí úmrtí a k nedožitým 80. narozeninám 

 
ÚTERÝ 21.3. 

 

15:00 Mariánské večeřadlo 

17:00 Tridentská mše sv. 

 
STŘEDA 22.3. 

 

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

19:00 Modlitby otců na faře 

ČTVRTEK 23.3.  

10:00 Setkaní maminek s dětmi – Rybička na faře 

16:30 Výstav Nejsvětější svátosti oltářní 

17:00 K nedožitým 100. nar. za Danielu Kupkovou a celou živou a † rodinu 

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

PÁTEK 24.3. 
Slavnost Zvěstování Páně 

9:30 Mše sv. v Domově pod Vinnou horou 

17:00 
Mše sv. pro děti připravující se na první sv. přijímání 
Za † Siegfrieda Valenku a celou † rodinu Valenkovou 

18:00 Setkání mládeže na faře – POSPOLČO 

 
SOBOTA 25.3. 

 

14:00      Setkání scholy na faře 

17:00 K BM za úctu k počatému životu a nenarozené děti 

18:00 Mše sv. v Darkovičkách 

 

NEDĚLE 26.3. 

5. neděle postní 
sbírka  

na opravy 

7:15 Za † Eduarda Barabáše k 30. výročí úmrtí a za celou živou rodinu 

8:30 
Na poděkování PB za 80 let života, za † rodiče z obou stran, sestru a dva 
švagry a BP pro celou živou rodinu 

9:45 Setkání dětí na faře 

10:00 
Mše sv. pro děti a mládež 
K BM za † Josefa Dostála, † rodiče z obou stran, † zetě a na poděkování 
PB za 18 let života a za BP a dary Ducha Svatého. 

15:00 Křížová cesta 


