
    

    
 

v týdnu od 27.9.27.9.27.9.27.9. do 4.10.4.10.4.10.4.10. 201 201 201 2015555 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 W pewnej intecji P 

NE 
27.9. 

26. neděle26. neděle26. neděle26. neděle        

v mezidobív mezidobív mezidobív mezidobí    
 

Hn 7:30 
Za + Józefa Valas, rodziców z obu stron, 
szwagrów, synów i żywą rodzinę 

P 

Hn 8:45 
Za + Martu Čubokovou, sourozence a 
rodiče, s probou o zdraví 

Č 

Tř 10:00 
Za + Alojzego Jochymek, żywą rodzinę  
i do Opatrzności Bożej 

P 

PO 
28.9. 

Slavnost Slavnost Slavnost Slavnost     

sv. Václava, sv. Václava, sv. Václava, sv. Václava, 

mučedníka, mučedníka, mučedníka, mučedníka,     

hl. patrona hl. patrona hl. patrona hl. patrona 

českého národačeského národačeského národačeského národa    

Hn 
(Kaple) 

8:30 
Za + Helenu Flaškovou, manžela, syna  
a na určitý úmysl 

Č 

Tř 17:00 Za + Václava Dudu a rodiče Č 

Hn 18:00 Za + Tadeáše Grzegorze Č 

ÚT 
29.9. 

Svátek sv. Michaela, 
Gabriela a Rafaela, 

archandělů 
Hn 7:15 Za živé a + farníky Č 

ST 
30.9. 

Památka sv. Jeronýma, 
kněze a učitele církve Hn 7:15 Za + Tadeusza Grzegorz P 

ČT 
1.10. 

Památka sv. Terezie od 
Dítěte Ježíše, panny a 

učitelky církve 
Tř 18:00 Za živé a + členy živého růžence Č 

PÁ 
2.10. 

Památka svatých 
andělů Strážných 
1. pátek v měsíci! 

Hn 18:00 
Za + Adolfa Žáčka, rodiče z obou stran  
a + rodinu Randovou 

Č 

SO 
3.10. 

Sobotní památka 
Panny Marie 

Hn 7:15 

Za + rodinu Fojtíkovou, Husovou, 
Poledníkovou, Szymurdovou, Pinkasovou  
a Byrtusovou 

Č 

KL 15:00 Mše sv. v DPS Č 

 KL 16:30 Za + rodiče Stefanii a Františka Brecherovy Č 

NE 
4.10. 

27.27.27.27.    neděle neděle neděle neděle     

v mezidobív mezidobív mezidobív mezidobí    
 

Hn 7:30 
Za + rodziców Franciszka i Zofię Bednarz  
i + szwagrową Alicj ę Bednarz 

P 

Hn 8:45 Na určitý úmysl Č 

Tř 10:00 Za + rodinu Korčovou Č 

 
 

 



    
 

z neděle 27.09.2015 
 
 

• Dnešní neděle:  
� prožíváme děkovné bohoslužby za plody země, za úrodu 
� výše sbírky z min. neděle na opravy kostelů: 9. 564,- Kč. Pán Bůh zaplať za 

dary!!! 
� v zákristii k prodeji kalendáře na r. 2016 stolní (59,-Kč) a nástěnný (49,-Kč) 

• V pondělí:  Doporučený svátek – státní svátek 
� v Hnojníku v 8:30 hod mše sv. v kapli sv. Kryštofa 
� v Třanovicích v 16:30 hod modlitba růžence, mše sv. již v 17 hod 
� v Hnojníku v 17:30 hod modlitba růžence, mše sv. v 18 hod 

• Ve čtvrtek:   
� v Třanovicích v 17:30 hod adorace NSO, po mši sv. litanie a svátostné požehnání 

• Na 1. pátek:  
� v Hnojníku v 17:30 hod adorace NSO, mše sv. zaměřená k dětem a mládeži, po 

mši sv. litanie a svátostné požehnání 
� po mši sv. setkání mladých v sálce v Hnojníku, kde pokračuje katecheze  

• V sobotu:  
� v Hnojníku od 9 hod náboženství dětí 3. tříd českých škol v sálce 
� v Hnojníku od 19 hod možnost adorace před NSO do 20 hod.  

• Příští neděli:  
� v Třanovicích po mši sv. modlitba růžence 
� v Hnojníku v 15 hod pobožnost růžencová v jazyce českém 

• Výuka náboženství: už probíhá dle rozvrhu hodin, který je na nástěnce i na webu 
farnosti. Prosím podívejte se, kdy a kde se učí. Pokud něco není zřejmé, prosím ptejte se.  

• Letáčky s programem NEK2015: vzadu v kostele jsou k dispozici letáčky týkající se 
Národního Eucharistického kongresu, který se uskuteční 15.-17.10.2015 v Brně, kde je 
podrobný program celého setkání. Farnost neorganizuje autobus. Pokud má někdo zájem 
se účastnit hlavního dne tj. 17.10.2015 je třeba objednat místenky hromadně za farnost. 
Zájemci, nahlaste se proto v zákristii nejpozději do 30.9.2015. Poté bude odeslána 
objednávka za farnost. 

• Začínáme měsíc říjen posvěcený modlitbě růžence na nástěnce je rozpis, kdy se 
můžete připojit ke společné modlitbě.  

• Od měsíce října začnou opět pravidelná setkání (co 14 dní) dětí s rodiči. Týká se dětí 
od 4 let a prvního stupně ZŠ. První setkání bude 7.10.2015 v 17 hod v Hnojníku 
v sálce.  

• Proběhla schůzka ministrantů (první v tomto školním roce) bylo na škodu, že starší 
ministranti se nezúčastnili, jak měli.   

• Služba pomocného kostelníka z ministrantů v Hnojníku: Jan Sabela 


