
    

    
 

v týdnu od 28.8.28.8.28.8.28.8. do 4.9.4.9.4.9.4.9. 201 201 201 2016666 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  
KL 16:30 Za + Zytę Kaleta P 

Tř 18:00 Za + rodzinę Kula P 

NE 
28.8. 

22. neděle22. neděle22. neděle22. neděle        

v mezidobív mezidobív mezidobív mezidobí    

 

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 Č+P 

PO 
29.8. 

Památka  
Umučení svatého  

Jana Křtitele 

Hn 8:30 
kaple 

Za + Anielu Labajovou Č 

Tř 18:00 Není mše sv.  0 

ÚT 
30.8. 

 

Hn 7:15 Za živé a + farníky Č 

Tř 17:00 

Na poděkování za prožité prázdniny  
s prosbou o dary Ducha Svatého  
pro nový školní rok  

Č 

ST 
31.8. 

 Hn 7:15 Za + Anielę Labaj P 

ČT 
1.9. 

 Tř 18:00 Za żywych i + członków żywego różańca P 

PÁ 
2.9. 

1. pátek v měsíci! Hn 18:00 Za + rodiče Oldřicha a Amálii Fojtíkových Č 

SO 
3.9. 

Památka  
sv. Řehoře Velikého,  

papeže a učitele církve 
Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 
KL 15:00 Mše sv. v DPS Č 

KL 16:30 Na uričtý úmysl Č 

NE 
4.9. 

23.23.23.23.    neděle neděle neděle neděle     

v mezidobí  v mezidobí  v mezidobí  v mezidobí      

 

Hn 7:30 Za + Anielę Labaj P 

Hn 8:45 Za živou a + rodinu Skotnicovou   Č 

Tř 10:00 Za + Dominika Martiňáka a rodiče Č 

 

 



                    
 

z neděle 28.8.2016 
 
 

• Dnešní neděle: poutní slavnost v Třanovicích – odpust 
� kazatelem při pouti bude P. Edward Cokot, farář z H. Lomné, mše sv. bude 

doprovázet dechovka -  máme možnost získat plnomocné odpustky za obvyklých 
podmínek: svátost smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce, 
modlitba Otče náš a Věřím 

� odpoledne v Třanovicích v 16 hod adorace a svátostné požehnání  
• V pondělí:   

� v Třanovicích není mše sv. je přesunuta na úterý na 17 hod 
• Ve čtvrtek:  

� v Třanovicích v 17:30 adorace, mše sv. bude zakončena litanií a svátostným 
požehnáním 

• Na 1. pátek:  
� v Hnojníku v 17:30 adorace, mše sv. bude zakončena litanií a svátostným 

požehnáním, promluva při mši sv. bude zaměřena na děti a školní mládež. 
• V sobotu:  

� v Hnojníku není ranní mše sv. 
� v Hnojníku  ve farním kostele od 19 hod adorace zakončena požehnáním ve 20 

hod.   
• Příští neděli:   

� v Třanovicích po mši sv. křest 
� v Č.Těšíně odpoledne v 15:30 hod pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého. Více na 

plakátku na nástěnce  
• V zákristii si prosím vyzvedněte rodiče ministrantů přihlášky k formaci pro školní rok 

2016-17. Bodování začne již od 1.9.2016.  
• V úterý v Třanovicích v 17 hod bude děkanátní mše sv. zaměřena na poděkování za 

prázdniny s prosbou o požehnání do nového školního roku, po skončení mše sv. bude 
pokračovat program pro mládež od 2. stupně ZŠ v KD v Třanovicích. Zváni jsou 
všichni mladí, kteří chtějí potkat nové kamarády a využít poslední chvíle volna před 
školním rokem. Více viz plakát na nástěnce.  

• Se začátkem školního roku začne také výuka náboženství, přihlášky na českých 
školách budou k dispozici u třídních učitelů.  

• Od příští neděle budou opět k dispozici nálepky pro děti a sešitky. Začíná také série 
pátečních katechezí na nedělní evangelium se soutěží. Zveme všechny děti, školní 
mládež, rodiče a ostatní farníky na mši sv. a zamýšlení se nad Božím slovem.  

• Poděkování za přípravu pouti v Třanovicích.  
• Prosba: Předseda kardinál Dominik Duka OP a místopředseda ČBK Mons. Jan Graubner 

zvou všechny věřící o dnešní neděli k modlitbám za oběti , pozůstalé i jinak postižené 
v noci na středu 24.8.2016 při zemětřesení ve střední Itálii.  

• Knížečka Slovo na cestu: Biblické mešní texty na každý den a komentáře k nedělím a 
slavnostem. Knížečku vydává komunita Blahoslavenství v Olomouci – Dolanech ve 
spolupráci s farností, knížečka je vydávána na 2 měsíce, cena je 55,- Kč. Zájemci si 
můžete vyzvednout v zákristii, příp. na faře v Hnojníku.  

• Služba pomocného kostelníka z ministrantů v Hnojníku: Dominik Oborný  




