
Bohoslužby Hlučín   www.farnosthlucin.cz              
V týdnu od 6. března do 13. března 2022 rkf.hlucin@doo.cz                          

 

„Hospodin je mé světlo a má spása.“  

 

 

NEDĚLE 6.3. 

1. NEDĚLE POSTNÍ 
 

Sbírka na 
humanitární 

pomoc Ukrajině 

7:15 Za † Milana Dluhoše, Jindřišku Dluhošovou, † příbuzné               
a živou rodinu 

8:30 Za † Zdeňku Antončíkovou, † manžela, rodiče, sourozence 
a za živou rodinu 

9:45 Setkání dětí na faře – bohoslužba slova 

10:00  Mše sv. pro děti a mládež 
K nedožitým 95. narozeninám Magdalény Sýkorové,                   
† manžela Františka, vnuka Michala a dar zdraví pro živou 
rodinu 

15:30 Křížová cesta na úmysl prosby o pokoj a mír na Ukrajině 

PONDĚLÍ 7.3. 
sv. Perpetua a Felicita 

6:45 K BM a předrahé krvi Pána Ježíše za osvobození  
a uzdravení 

ÚTERÝ 8.3. 
sv. Jan z Boha 

6:45 Za † Růženu Antolovou, † syna a požehnání pro celou 
živou rodinu 

 

ČTVRTEK 10.3. 

16:30 Adorace Nejsvětější svátosti 

17:00 Za † otce, za † prarodiče a za BP a ochranu PM pro živou 
rodinu 

 

 

PÁTEK 11.3. 

 

6:45 Za živé a † farníky 

9:30 Mše sv. v Domově pod Vinnou horou 

17:00 Na poděkování PB za 95 let života, za dar zdraví a BP                
pro celou živou rodinu 

17:30 Křížová cesta s dětmi 

 

SOBOTA 12.3. 

 
17:00 

Za Marii Bartákovou na poděkování PB a PM za přijatá 
dobrodiní s prosbou o dar zdraví, síly a Boží milosti                     
do dalších let 

NEDĚLE 13.3. 

2. NEDĚLE POSTNÍ 
 

Sbírka na 
Celostátní setkání 

mládeže 

7:15 Za živé a † farníky a dobrodince kostela 

8:30 Za živé a † členy živého růžence č. 1 a 51 a živé a za živé              
a † kněze a členy Mariánského kněžského hnutí 

10:00 Za † manžela Ladislava Sedlára, rodiče a živou rodinu                
za Antonína Režného a rodiče a za Jana Vidláka ze 
Zábřehu 

14:30 Německá mše sv. 

15:30 Křížová cesta na úmysl prosby o pokoj a mír na Ukrajině 


