
Bohoslužby Hlučín   www.farnosthlucin.cz              
V týdnu od 13. března do 20. března 2022 rkf.hlucin@doo.cz                          

 

„Hospodin je milosrdný a milostivý.“  

 

 

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 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 

PONDĚLÍ 14.3. 
 

6:45 Na poděkování dárci s prosbou o další ochranu Matky 
Boží pro celou jeho rodinu a za † rodiče 

ÚTERÝ 15.3. 
 

6:45 Na poděkování za 50 let a 30 let života, s prosbou                      
o požehnání a ochranu PM pro celou rodinu 

ČTVRTEK 17.3. 
sv. Patrik 

16:30 Adorace Nejsvětější svátosti 

17:00 Za † rodiče Hájovské Marii a Adolfa a na poděkování PB 
za 25 let života 

 

PÁTEK 18.3. 
sv. Cyril 

Jeruzalémský 

6:45 Za Bruna Kosuba, † manželku, dceru s rodinou, † rodiče 
z obou stran a živé rodiny 

9:30 Mše sv. v Domově pod Vinnou horou 

17:00 K BM za † Josefa Dostála, za † rodiče z obou stran, za BP 
pro živou rodinu a za nemocnou osobu 

17:30 Křížová cesta s dětmi 

SOBOTA 19.3. 
Slavnost sv. Josefa,  

snoubence Panny 
Marie 

 
 
17:00 

 
 
Za † Ervina Thomase k 1. výročí úmrtí 

 

 

NEDĚLE 20.3. 
 

3. NEDĚLE POSTNÍ 
 

 

7:15 Na poděkování PB a PM za 60 let společného života, 
s prosbou o požehnání pro celou živou rodinu 

8:30 Na poděkování PB a PM za 80 let života a za dar zdraví pro 
celou živou rodinu 

9:45 Setkání dětí na faře – bohoslužba slova 

 
10:00 

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

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


