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Administrátor farnosti: P. Vojtěch Janšta 
Opavská 204 
747 19 Bohuslavice 
Telefon: 553 659 024 
Mobil: 604 464 578 
E-mail: rkf.bohuslavice@doo.cz 

Vysvětlivky zkratek: 
 Bo – farní kostel Nejsvětější Trojice v Bohuslavicích 
 Zá – filiální kostel sv. Urbana v Závadě 
 Bě – filiální kostel sv. Jana Křtitele v Bělé 

 

www.farnost-bohuslavice.cz 
www.facebook.com/farnost.bohuslavice 

DEN LITURGIE MÍSTO ČAS ÚMYSL BOHOSLUŽBY  

NE 

14.5. 

6. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

Patrocinium kostela 

sv. Urbana v Závadě 

Den matek 

Bo 6:45 
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života s prosbou za 
živou rodinu 

Zá 8:00 Za živé a zemřelé farníky 

Bo 9:30 Za živé a zemřelé motorkáře 

Bě 11:00 
Za Emila a Marii Michalíkovy, za Josefa Bočka a rodiče 
a za živé rodiny 

PO 
15.5. 

    

ÚT 
16.5. 

Svátek sv. Jana 
Nepomuckého, 

kněze a mučedníka, 
hlavního patrona 

Čech 

Bo 15:00 Rekviem za + Marii Žídkovou 

Bě 16:30 Za Jana Valentu, manželku a děti 

Zá 18:00 
Za Helenu Zlotou a otce, Anežku Zlotou a manžela 
a Marii Menšíkovou a matku 

ST 
17.5. 

 Bo 18:00 
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života a 50 let spo-
lečného života; za rodiče Barčovy, Ostárkovy a Bogač-
kovy s prosbou o dar zdraví pro celou živou rodinu 

ČT 
18.5. 

SLAVNOST 
NANEBE-

VSTOUPENÍ 
PÁNĚ 

Doporučený svátek 

Bě 16:30 Za Gertrudu Dombkovou a rodiče 

Bo 18:00 Za Bruna Vitáska, manželku, dceru Marii a + příbuzné 

PÁ 
19.5. 

Začátek novény 

k Duchu svatému 
Bo 18:00 

Za Josefa Kocura a rodiče Kocurovy a Plačkovy 
s prosbou o ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu 

SO 
20.5. 

Památka sv. Klementa 
Marie Hofbauera, kněze 

Bo 7:00 Za + rodiče a celou živou rodinu 

NE 
21.5. 

7. NEDĚLE 
VELIKONOČNÍ 

První svaté přijímání 

v Bohuslavicích 

Bo 6:45 
Za + Bruna Stočka k nedožitým 85. narozeninám, dceru 
Libuši, zetě a rodiče z obou stran s prosbou o ochranu 
Panny Marie pro živou rodinu 

Zá 8:00 Za Luďka Holubka, rodiče z obou stran a synovce 

Bo 9:30 Za prvokomunikanty z Bohuslavic a ze Závady 

Bě 11:00 
Za Bohumíra Obrusníka, dva bratry, švagra a rodiče 
Obrusníkovy a Mrůzkovy  



Římskokatolická farnost Bohuslavice u Hlučína 

FARNÍ INFORMACE 
6. neděle velikonoční – 14. května 2023 

 

• Pán Bůh zaplať za vaše dary při dnešní sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům 
a při sbírce minulou neděli na opravy: vybralo se v Bohuslavicích 25 363 Kč, v Závadě 
10 749 Kč, v Bělé 6385 Kč. 

• Děkuji všem, kteří se zapojili do včerejší farní pouti na poutní místa Brna a okolí, a také 
těm, kteří nás provázeli modlitbou. 

• Dnes po poledni proběhnou ve farním kostele křtiny dvou dětí. 

• Májové pobožnosti probíhají ve farním kostele v neděli od 14 hodin a ve všední dny po 
mši svaté; v Závadě v úterý po mši svaté; v Bělé v pondělí, středu a pátek od 18 hodin, 
v úterý a ve čtvrtek po mši sv., v sobotu od 17 hodin a v neděli přede mší sv. od 10:15. 

• Ve středu od 15 hodin zapisuji na faře úmysly na mše svaté ve farním kostele na druhé 
pololetí letošního roku – výroční mše. Příští středu od 15 hodin budu zapisovat 
všechny ostatní úmysly. 

• Ve středu od 19 do 20 hodin se ve farním kostele sejdeme k četbě a rozjímání 
velikonočních biblických textů. 

• V pátek v 16 hodin začínáme s ministranty ve farním kostele společnou schůzku. 

• V sobotu proběhne ve farním kostele od 8:30 druhá svátost smíření prvokomunikantů. 
Příležitost ke zpovědi budou mít rovněž rodiče a další blízcí příbuzní dětí (bude 
k dispozici druhý zpovědník). Následovat bude nácvik na nedělní slavnost. 

• Jak je nyní již na první pohled vidět, začínáme s opravou věže farního kostela: do konce 
května bude stát lešení a od června mají pracovat tesaři na výměně věžní báně. Zároveň 
bude užitečné svépomocí provést nátěr věže + další doplňkové práce jako výměnu 
žaluzií v oknech, nátěr oken a opravu ciferníků, rovněž bude potřeba pomoci 
s odklizením starých trámů a plechů. Prosím tedy ochotné pomocníky, aby se přihlásili, 
pokud jsou schopni zapojit se do některé z uvedených rekonstrukčních prací, 
a všechny ostatní prosím o pomoc při brigádách, které budou postupně vyhlašovány, 
podle postupu prací tesařské firmy. Mělo by pro nás být otázkou cti a zodpovědnosti 
přispět k obnově našeho Božího domu. Děkuji předem za ochotnou pomoc i potřebné 
finanční dary. 

• Rekonstrukce varhan v Závadě probíhá dle plánu, tzn. smluvené práce jsou v zásadě 
hotovy. Součástí smlouvy však nebyl nátěr skříně (nebylo zřejmé, co se při opravě skříně 
všechno objeví pod povrchem). Po komunikaci se zhotoviteli a diecézním organologem 
jsme se rozhodli ke kompletnímu nátěru metodou fládrování – ať jsou varhany celé 
jako nové. Tato vícepráce si vyžádá další čas i další peníze: nátěr nám zvedne výslednou 
cenu opravy o cca 100 tisíc Kč a varhany by měly být hotovy, přivezeny a nainstalovány 
do poloviny června. 


