
    

    
 

v týdnu od 11.1.11.1.11.1.11.1. do 18.1.18.1.18.1.18.1. 201 201 201 2015555 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 15:30 Za + Tomáše Zapoměla Č 

NE 
11.1. 

Svátek Svátek Svátek Svátek     

Křtu Křtu Křtu Křtu PáněPáněPáněPáně    

 

Hn 7:30 Za + Emila i Irenę Unucka P 

Hn 8:45 
Za + Františka Musila,  
+ rodiče Jana a Marii Březinovy 

Č 

Tř 10:00 Na poděkování a s prosbou Č 

PO 
12.1. 

 Tř 17:00 Za + Ervína Vlčka Č 

ÚT 
13.1. 

Sv. Hilaria, biskupa a 
učitele církve Hn 7:15 Není mše sv.  0 

ST 
14.1. 

 Hn 7:15 Na podziękowanie i z prośbą P 

ČT 
15.1. 

 Tř 17:00 Za + Bronisławę Janík P 

PÁ 
16.1. 

 Hn 17:00 Za + Karla Kašpera a manželku Č 

SO 
17.1. 

Památka sv. Antonína, 
opata Hn 7:15 Na určitý úmysl Č 

 KL 15:30 Za + Tomasza Zapoměla P 

NE 
18.1. 

2.2.2.2.    neděle neděle neděle neděle     

v mezidobív mezidobív mezidobív mezidobí    

 

Hn 7:30 Za + Józefa Rozmanit P 

Hn 8:45 Za + Štěpána a Vítězslavu Hlisnikovské Č 

Tř 10:00 Za żywych i + parafian P 

 
 

 



    
 

z neděle 11.01.2015 
 
 

• Dnešní neděle:  končí doba vánoční – končí zpěv koled!!! 
� V zákristii je k odebrání pro děti Nezbeda č. 1; IN! pro děvčata, která si ještě 

nevyzvedla (kostel Hnojník) 
• V pondělí a ve čtvrtek:   v Třanovicích v 16:30 modlitba růžence 

• V úterý:  v Hnojníku není ranní mše sv.  

• V pátek:  
� v Hnojníku v 16:30 modlitba růžence 
� po mši sv. setkání mladých v sálce v Hnojníku 

• V sobotu: od 9 hod jsou zvány všechny děti (kluci i holky), které se účastnily 
tříkrálové sbírky na sportovní dopoledne do Hnojníka. Sejdeme se v sálce v 
Hnojníku a pak se společně přemístíme do tělocvičny, kde nás budou čekat různé 
míčové hry. Setkání se koná v rámci ministrantské schůzky.  

• Příští neděli: začíná týden modliteb za jednotu křesťanů (18.-25.1.) 
� sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy 

• Tříkrálová sbírka trvá do 14.1.2015. Většinu farnosti se již podařilo obejít. Zbývá 
jeden úsek v Hnojníku za poštou směrem ke K.Lhotce. Podle informací by koledníci 
měli dorazit během posledních tří dnů. Koho koledníci nezastihli doma během 
koledování, můžete svůj obnos vložit do pokladničky dnes po mši sv. před kostelem. 
Děkujeme za dary jménem Charity.  

• Chceme tímto poděkovat všem koledníkům a vedoucím skupinek za pomoc, 
obětavost při koledování a zorganizování sbírky. Děti budou mít možnost 
zhlédnout představení v kině Český Těšín v sobotu 31.1.2015. Konkrétní program 
bude ještě upřesněn. Vedoucí kolednických skupinek dostali vstupenky na 
představení.   

• V tomto roce proběhne Národní Eucharistický kongres ve dnech 15.-17.10.2015 
v Brně. Během ledna až června tento kongres proběhne na úrovni farností, kdy ve 
farnostech budou probíhat katecheze na téma: Eucharistie a její prožívání v mém 
životě, adorace a modlitby. Vzadu v kostele jsou letáčky Národního eucharistického 
kongresu, kde jsou vypsána jednotlivá témata na každý měsíc, odpovědi na otázky Proč 
a Jak prožít tento eucharistický kongres, přísliby 9 prvních pátků a krátké zamyšlení sv. 
Jana Pavla II. Letáčky si rozeberte domů do rodiny, prostudujte.  

• Službu pomocného kostelníka z ministrantů v Hnojníku: Dominik Oborný 
 
 


