
    

    
 

v týdnu od 15.11.15.11.15.11.15.11. do 22.11.22.11.22.11.22.11. 201 201 201 2015555 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 15:30 Za živou a + rodinu Kufovou a Štěbiarovou Č 

NE 
15.11. 

33. neděle33. neděle33. neděle33. neděle        

v mezidobív mezidobív mezidobív mezidobí    

 

Hn 7:30 
Za + rodziców Szotkowskich,  
brata Antoniego i siostrę Annę 

P 

Hn 8:45 
Za + Vladislava Dordu, manželku,  
syna a rodiče z obou stran 

Č 

Tř 10:00 
Za + Josefa Škorvagu, manželku  
a vnuka Petra 

Č 

PO 
16.11. 

Sv. Markéty Skotské 
Sv. Gertrudy, panny Tř 17:00 Na podziękowanie i z prośbą P 

ÚT 
17.11. 

Památka sv. Alžběty 
Uherské, řeholnice Hn 7:15 Za živé a + farníky Č 

ST 
18.11. 

Posvěcení římských 
bazilik svatých Petra a 

Pavla 
Hn 7:15 Za + Tadeusza i Gretę Skupień P 

ČT 
19.11. 

 Tř 17:00 
Za + Cecylię i Jana Jochymek,  
syna Alojzego i córkę Bronisławę 

P 

PÁ 
20.11. 

 Hn 17:00 
Za + Annu a Josefa Ruszovy a rodiče  
z obou stran 

Č 

SO 
21.11. 

Památka Zasvěcení 
Panny Marie v 

Jeruzalémě 
Hn 7:15 

Za + Libuši Danelovou (nedož. 90 let), 
manžela Františka,+ Karla Skudrzika, 
rodiče Danelovy, Bialoniovy a Skudrzikovy 

Č 

 KL 15:30 Na podziękowanie za 25 lat małżeństwa P 

NE 
22.11. 

Slavnost Slavnost Slavnost Slavnost     

Ježíše Krista Ježíše Krista Ježíše Krista Ježíše Krista 

KráleKráleKráleKrále    

Zakončení 
 církevního roku 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 Za + Marka Bucifala a oběti důlních neštěstí Č 

Tř 10:00 
Za + Emilię Ryłko, męża, córki, 
zięciów i synową 

P 

 
 

 



                    
 

z neděle 15.11.2015 
 
 

• Dnešní neděle: Den Bible 
� sbírka při bohoslužbách na biblické dílo - Bibli 

• V pondělí a ve čtvrtek:   
� v Třanovicích v 16:30 hod modlitba růžence 

• V úterý, středu a sobotu:  
� v Hnojníku v 6:45 v kapli modlitba růžence 

• Ve středu:  
� Konference kněží děkanátu Frýdek v Jablunkově 
� Setkání předškolních a školních dětí není, bude až 25.11. 

• V pátek: Den modliteb farnosti za bohoslovce 
� v Hnojníku v 16:30 modlitba růžence, mše sv. zaměřená k dětem a mládeži, po mši 

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

program 
• V sobotu:  

� není setkání ministrantů, bude až další sobotu 28.11. 
� v Hnojníku od 18 hod možnost adorace před NSO do 19 hod v kapli.  

• Příští neděle: Zakončení liturgického roku 
� sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy 
� mše sv. budou zakončeny litanií, zasvěcením a svátostným požehnáním 

 
• V úterý 17.11. o státním svátku (Den boje za svobodu a demokracii) bude ČT2 ve 

21:00 hod vysílat dokument pod názvem „Mrtvolu sprovo ďte ze světa“  – dokument o 
exhumaci a další svědectví P. Josefa Toufara   

• Slavnostní otevření katedrály Božského Spasitele v Ostravě po generální opravě 
proběhne příští neděli (22.11.) za účasti olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera 
a ostatních biskupů. Během mše sv. budou uloženy i ostatky sv. Jana Pavla II. 
v katedrále. Mši sv. bude přenášet také TV NOE v 10 hod. Podrobnější program je na 
nástěnce.  

• Biskup F.V. Lobkowicz dekretem (vyvěšen na vývěsce) vyhlašuje založení společenství 
adorátorů diecéze ostr.- opavské pod názvem EUCHARISTICKÁ HODINA. Je to 
duchovní společenství věřících, které by mělo být pokračováním národního 
eucharistického kongresu. Člen se zavazuje k adoraci půl hodiny týdně. Poplatek je 
100,- Kč (na vydání osobní knížky člena společenství). Podmínky členství najdete na 
nástěnce a webu farnosti. Prosím pročtěte si. Přihlášky budou ve formě krátkého 
osobního dopisu s vlastnoručním podpisem člena. Farnost povede soupis, který také 
odevzdá na biskupství. Zájemci se mohou hlásit se u PA R.Rylkové nebo v zákristii.  

• Služba pomocného kostelníka z ministrantů v Hnojníku: Josef Svěrkoš 
 


