
    

    
 

v týdnu od 17.7.17.7.17.7.17.7. do 24.7.24.7.24.7.24.7. 201 201 201 2016666 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Za żywą i + rodzinę Szpyrc P 

NE 
17.7. 

16. neděle16. neděle16. neděle16. neděle        

v mezidobív mezidobív mezidobív mezidobí    

 

Hn 7:30 Za + Teresę Kowalczyk, męża i zięcia P 

Hn 8:45 Za + otce a sestry Č 

Tř 10:00 Za + Ludwika Ryłko, żonę, synów i córki P 

PO 
18.7. 

 

Hn 
kaple 

8:30 Za duše v očistci Č 

Tř 18:00 Za + Františka Skřížalu Č 

ÚT 
19.7. 

 Hn 7:15 Za živé a + farníky Č 

ST 
20.7. 

Sv. Apolináře,  
biskupa a mučedníka Hn 7:15 Za + Irenę Unucka i męża Emila P 

ČT 
21.7. 

Sv. Vavřince 
z Brindisi,  

kněze a učitele církve 
Tř 18:00 

Za Marii Piecuchovou na poděkování  
a s prosbou 

Č 

PÁ 
22.7. 

Svátek sv. Marie 
Magdalény Hn 18:00 Za + Františka Zwardoně Č 

SO 
23.7. 

Svátek sv. Brigity, 
řeholnice, patronky 

Evropy 
Hn 7:15 

Za + Rudolfa Łabudę, żonę, syna  
i żywą rodzinę 

P 

 KL 16:30 Za duše v očistci Č 

NE 
24.7. 

17.17.17.17.    neděle neděle neděle neděle     

v mezidobív mezidobív mezidobív mezidobí    

 

Hn 7:30 Za + rodzinę Biernat i Trombik P 

Hn 8:45 
Za + rodiče Emilii a Františka Zajacovy, 
syna Františka, dceru Jarmilu a živou rodinu 

Č 

Tř 10:00 
Za + Janu a Františka Dudovy a celou 
rodinu 

Č 

 
 

 



                    
 

z neděle 17.07.2016 
 
 

• Dnešní neděle: při bohoslužbách sbírka měsíční na opravy 
• V pondělí:  

�  v Hnojníku v 8:30 mše sv. v kapli sv. Kryštofa 
• V úterý, středu a v sobotu: v Hnojníku v 6:45 modlitba růžence 
• V pátek:  

� v Hnojníku v 17:30 hod modlitba růžence  
• V sobotu:  

� v K.Lhotce po mši sv. křest 
� v Hnojníku  ve farním kostele adorace před NSO od 19 -20 hod  

• Papež František povýšil památku sv. Marie Magdalény na svátek. Více na nástěnce. 
• Prosba k farníkům v rámci Roku milosrdenství: Charita Český Těšín hledá 

dobrovolníky do jejich středisek. Náplní této aktivity je věnovat se ve volném čase 
klientům domova. Např. procházkám, rozhovoru, čtením knih apod. více na nástěnce 
nebo u vedoucí domova. Vyzývám proto ochotné farníky, kteří by se mohli do této 
služby zapojit a tím naplnit jedno ze skutků milosrdenství – návštěva nemocných a dříve 
narozených. Budu rád, když se najde několik ochotných lidí.  

• Služba pomocného kostelníka z ministrantů v Hnojníku: Dominik Oborný  



Papež povýšil památku Marie Magdalény 
na svátek 
Liturgická památka Marie Magdalény bude podle římského kalendáře nově slavena jako 

svátek. Vyplývá to z dnes zveřejněného dekretu, který podepsal 3. června 2016 prefekt 

Kongregace pro bohoslužbu a svátosti kardinál Robert Sarah. O změnu požádal papež 

František. 

Jak uvádí latinsky psaný dekret, datum nového svátku Marie Magdalény zůstane 22. července. 
Při liturgii se budou používat stejné texty, jako jsou nyní uvedené v misálu a v Liturgii hodin. 
Nově však přibyde samostatná preface, která byla zveřejněna v latinském jazyce (viz příloha). 
Biskupské konference mohou tento text přeložit, aby se po schválení Apoštolského stolce 
používal v národních jazycích. 

Podle sekretáře Kongregace pro bohoslužbu a svátosti Artura Rochea souvisí změna 
s aktuálním církevním kontextem, který vyžaduje hlubší zamyšlení nad tématy důstojnosti 
ženy, nové evangelizace a velikosti tajemství Božího milosrdenství. 

„Byl to Jan Pavel II., kdo věnoval velkou pozornost nejen důležitosti žen v poslání samotného 
Krista a církve, ale i zvláštní úloze Marie Magdalény, která jako první svědek viděla 
Vzkříšeného a jako první posel hlásala apoštolům Pánovo vzkříšení,“ píše Mons. Roche 
v komentáři k dekretu. Tato důležitost přetrvává i v současné církvi, která „chce přijímat, bez 
jakýchkoliv rozdílů, muže a ženy všech ras, národů a jazyků, aby jim hlásala dobrou zprávu 
evangelia Ježíše Krista, doprovázela je na jejich pozemské pouti a nabízela jim zázraky Boží 
spásy.“ 

Papež František rozhodl o povýšení památky na svátek v kontextu Svatého roku 
milosrdenství, aby poukázal „na důležitost této ženy, která projevila velkou lásku a byla 
Kristem tak milovaná,“ dodává Roche. 

Podle Písma byla Marie Magdaléna ženou, ze které Ježíš „vyhnal sedm zlých duchů“. 
Doprovázela Krista na jeho cestách a následovala jej až ke kříži. V zahradě, v níž bylo 
uloženo Ježíšovo tělo, se s Pánem setkala po jeho vzkříšení. Západní tradice, zejména od 
Řehoře Velikého, často identifikovala Marii Magdalskou se sestrou Lazara a Marty z Betánie. 

Komentář k dekretu také poukazuje na kontrast mezi Evou, ženou ze zahrady ráje, a Marií 
Magdalskou ze zahrady zmrtvýchvstání: první vnesla smrt do světa, v němž vládl život, druhá 
hlásala život od místa smrti (hrob). Výzva, s níž se Ježíš k Magdaléně obrátil po svém 
vzkříšení („Nedotýkej se mě“), je apelem na celou církev, aby nehledala lidské jistoty a pocty, 
nýbrž víru v živého a vzkříšeného Krista. 

„Je správné, aby měla připomínka této ženy stejný stupeň slavení, jaký byl dán ve 
Všeobecném římském kalendáři apoštolům, a aby se zdůraznilo zvláštní poslání této ženy, 
která je příkladem a modelem pro každou ženu v církvi,“ uzavírá svůj komentář Mons. 
Roche.  

(zdroj: Tiskové středisko Svatého stolce) 

http://www.cirkev.cz/cs/aktuality/160610papez-povysuje-pamatku-marie-magdaleny-na-svatek 


