
    

    
 

v týdnu od 21.8.21.8.21.8.21.8. do 28.8.28.8.28.8.28.8. 201 201 201 2016666 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  
KL 16:30 Za duše v očistci Č 

Tř 18:00 
Za + Andělu Klimszovou, manžela Františka 
a rodiče z obou stran 

Č 

NE 
21.8. 

21. neděle21. neděle21. neděle21. neděle        

v mezidobív mezidobív mezidobív mezidobí    

 
Poutní slavnost 
v Hnojníku – 

odpust gnojnicki 

Hn 7:30 
Za + Ks. Alojzego Duławę i krewnych,  
+ kapłanów parafii i + parafian 

P 

Hn 9:00 
Za živou a + rodinu Grimovou, Damkovou, 
Pilichovou, Smékalovou a Šťastnou 

Č 

Hn 11:00 Za + Františka Zwardoně Č 

Hn 16:00 Adorace – svátostné požehnání Č+P 

PO 
22.8. 

Památka  
Panny Marie Královny 

Hn 8:30 Za + Anielu Labajovou Č 

Tř 18:00 
Za + Eduarda Janczyk, + Marię i Józefa 
Czernik, córkę i syna 

P 

ÚT 
23.8. 

Sv. Růženy z Limy, 
panny Hn 7:15 Za živé a + farníky Č 

ST 
24.8. 

Svátek  
sv. Bartoloměje, 

apoštola 

Hn 7:15 Nie ma Mszy Św.  0 

Tř 18:00 
Za + Zuzanu Martiniakovou  
a manžela Martina 

Č 

ČT 
25.8. 

Památka bl. Metoděje 
Dominika Trčky, 

kněze a mučedníka 
Tř 18:00 Není mše sv.  0 

PÁ 
26.8. 

 Hn 18:00 Za + Viléma Golče a rodiče z obou stran Č 

SO 
27.8. 

Památka sv. Moniky Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 
KL 16:30 Za + Zytę Kaleta P 

Tř 18:00 Za + rodzinę Kula P 

NE 
28.8. 

22.22.22.22.    neděle neděle neděle neděle     

v mezidobív mezidobív mezidobív mezidobí    

    

Poutní slavnost 
v Třanovicích – 

odpust trzanowicki 

Hn 7:30 Za + Pavla Bubíka a rodinu Bubíkovou Č 

Tř 8:30 Za + Stanisława Filipiec i rodziców P 

Tř 10:00 Za + Bedřicha a Andělu Guziurových Č 

Tř 16:00 Adorace – svátostné požehnání  

 

 



                    
 

z neděle 21.8.2016 
 
 

• Dnešní neděle: poutní slavnost v Hnojníku – odpust 
� kazatelem při pouti v 9 a 11 bude P. Jozef Novák, CSsR -  farní vikář z Frýdku, 

v 11 hod bude mši sv. doprovázet dechovka  
� odpoledne v Hnojníku v 16 hod adorace a svátostné požehnání  
� sbírka měsíční na opravy kostelů 

• Ve středu: Malá pouť v Třanovicích 
� v Hnojníku není ranní mše sv., odpoledne v 15:30hod pohřeb + Jan Jadviščok 
� v Třanovicích v 17 hod modlitba růžence, v 17:30 hod adorace a v 18 hod poutní 

mše sv. – máme možnost získat plnomocné odpustky 
• Ve čtvrtek:  

� v Hnojníku v 15:30 hod pohřeb + Anna Palarčíková 
� v Třanovicích od 16 hod úklid kostela před poutí, prosba k farníkům o pomoc při 

úklidu, večerní mše sv. již nebude 
• V sobotu:  

� v Hnojníku není ranní mše sv. 
� v Hnojníku  ve farním kostele nebude již večer adorace!!!  

• Příští neděli:  Poutní slavnost v Třanovicích - odpust 
� v Třanovicích poutní mše sv. 8:30 a 10:00 (doprovod dechovky), kazatelem pouti 

bude P. Edward Cokot – farář z Horní Lomné  
� odpoledne v 16 hod adorace a svátostní požehnání  

• Během pouti je možno získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek: svátost 
smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce, modlitba Otče náš a Věřím 

• V zákristii si prosím vyzvedněte rodiče ministrantů přihlášky k formaci pro školní rok 
2016-17. Bodování začne již od 1.9.2016.  

• Ministranti v tomto týdnu se zúčastní třídenního soustředení v Beskydech, pamatujte 
na ně v modlitbě, aby se jejich řady rozšířily. Prosím také rodiče, aby popřemýšleli, kdo 
z kluků by mohl nastoupit k nim do společenství od nového školního roku.  

• Vyšlo nové číslo časopisu „Milujte se!“ ( č.38). Můžete si rozebrat je vzadu v kostele.  
• Těšínské muzeum ve svém pravidelném periodiku „T ěšínsko“ vydalo vzpomínku na 

Mons. Miloslava u příležitosti 100. výročí jeho narození – vzpomínky z různých 
pramenů sepsal Mgr. Tomáš Peterek. Kdo by měl zájem o tuto publikaci, nechť se 
nahlásí v zákristii, cena 100,-Kč. Publikace je k nahlédnutí v zákristii.  

• Na nástěnce je text petice o zachování svépomocné rodičovské ubytovny ve fakultní 
nemocnici v Praze – Motole, pro mimopražské rodiče, jejichž děti jsou 
hospitalizovány na Klinice dětské onkologie.  Více na nástěnce, podpisový arch najdete 
vzadu v kostele. Prosím pročtěte si, případně podepište petici.    

• Služba pomocného kostelníka z ministrantů v Hnojníku: Josef Svěrkoš 



Petice za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi 
Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole

Obracíme se na zřizovatele Fakultní nemocnice v Motole v Praze (dále jen FNM) – Ministerstvo zdravotnictví České
republiky, a dále na Ministerstvo financí České republiky, a také na Senát a Parlament České republiky se žádostí
o podporu a intervenci ve věci zachování aktivity, která 23. rokem slouží rodičům a dalším blízkým lidem, 
doprovázejícím své dítě hospitalizované ve FNM v Praze, a která má být během několika týdnů z rozhodnutí ředitele
FNM JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA, zrušena. 

Malá svépomocná rodičovská ubytovna vznikla na půdě FNM po dohodě s vedením nemocnice v roce 1993 z iniciativy několika 
mimopražských rodičů, jejichž děti byly hospitalizované na Klinice dětské onkologie, a lidí kolem Nadace Klíček (jejímž je Nadační
fond Klíček plným právním nástupcem). 

V roce 1993 tehdejší vedení nemocnice Nadaci Klíček pro účel ubytování doprovodu dětských pacientů bezplatně vyčlenilo několik
nevyužívaných místností s tím, že Nadace Klíček tyto prostory na své náklady vybaví vším potřebným, včetně nábytku a lůžkovin,
a chod svépomocné ubytovny pak také kompletně organizačně zabezpečí, včetně úklidu a praní ložního prádla. To se stalo a Nadační
fond Klíček se spolu se Sdružením Klíček od té doby až dosud o svěřené prostory obětavě a s péčí stará. Ubytovnu začali záhy využívat
i rodiče dětí z dalších klinik FNM. Za uplynulých takřka 23 let posloužila už více než 10.000 lidí z celé republiky.

Na chodu ubytovny se podílejí zaměstnanci Nadačního fondu Klíček a Sdružení Klíček, do péče o ubytovnu jsou zapojeni také
dobrovolníci těchto neziskových organizací, je využívána i svépomoc ubytovaných. Služba není komerční aktivitou, vychází z principů
family-centred care, stojí na solidaritě, pružnosti a vzhledem k malé kapacitě prostor také na každodenní improvizaci: ve 4 pokojích
Klíček každý rok poskytne cca 2.500 noclehů cca 800 lidem. Počet rodičů, kteří Klíček o ubytování žádají, je přitom daleko vyšší.

Ubytovnu může v případě potřeby využít i více rodinných příslušníků, včetně sourozenců nemocných dětí – to je zvlášť důležité při
dlouhodobé hospitalizaci. Aktivita má zároveň potenciál k dalšímu rozvoji – v případě vytvoření vhodných podmínek je schopna
a připravena zvýšit svou kapacitu; Klíček se také už od roku 1995 (zatím marně) u vedení FNM uchází o prostor k vybudování
samostatného rodičovského střediska, které by potřebám rodin s hospitalizovanými dětmi vycházelo vstříc komplexněji a v daleko
větším rozsahu. 

Nerozumíme tomu, proč by tato aktivita měla být zrušena, když tolik let dobře slouží: pokud je nám známo, je navíc ubytovna Klíčku
v areálu nemocnice stále jediným místem, kde například mohou být manželé ubytováni spolu – a když to potřebují, tak i se svým
dítětem; je jediným místem, kde najdou plně vybavenou kuchyňku a kde si také mohou vyprat a vyžehlit své prádlo. Především tam
ale najdou někoho, koho zajímá jejich životní situace a kdo je připraven jim i v řadě praktických drobností pomoci. 

Jak je tedy zřejmé, v případě svépomocné rodičovské ubytovny Klíčku nejde jen o poskytnutí střechy nad hlavou, ale o komplexní
nekomerční službu podporující efektivní, cílenou a individualizovanou podporu rodinám nemocných dětí, založenou na principu
občanské angažovanosti a mezilidské solidarity; jejím důležitým rozměrem je vzájemná pospolitost a podpůrné společenství. Tato
služba s činností nemocnice nijak nekoliduje, naopak ji vhodně doplňuje a je plně v souladu s jejím posláním. 

Jako alarmující vnímáme i to, že oznámené rozhodnutí zrušit ubytovnu Klíčku se časově kryje s dokončením tzv. hotelových pokojů,
které FNM hodlá v nejbližších týdnech začít provozovat v rámci své vedlejší hospodářské činnosti, a také to, že management FNM
důvody, jimiž rozhodnutí o zrušení ubytovny Klíčku podkládá, v průběhu uplynulých dvou týdnů několikrát změnil. 

Petiční výbor:

Ing. Bronislava Urbánková, Bezručova 330/16, 789 01 Zábřeh 
(zástupce pro jednání se státními orgány)

Iveta Sedláčková, Chlumčanská 986, 334 41 Dobřany

Lukáš Bozděch, Náměstí E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

Tomáš Zelený, Pod Stadiony 1/2728, 150 00 Praha 5

V Praze dne 12. května 2016

Více informací najdete na www.facebook.com/klicekfoundation a nawww.klicek.org.
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Začátek v 15:00 hod. v kostele Nejsvětějšího Srdce Ježíšova adorací, 
následuje průvod na hraniční most, setkáním s poutníky z Polska  

a společným průvodem zpět do farního kostela v Českém Těšíně.  
Slavnosti se účastní biskupové  

František Václav Lobkowicz a Roman Pindel. 
 

PP  RR  OO  GG  RR  AA  MM  
  

15.00 hod.   korunka k Božímu milosrdenství a svátostné požehnání 

15.15hod.    průvod na hraniční most 

15.30 hod.    setkání s poutníky z Polska na hraničním mostě a společný průvod do kostela v Českém Těšíně 

16.00 hod.    SLAVNOSTNÍ MŠE SV. V CHRÁMU NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA 


