
    

    
 

v týdnu od 4.9.4.9.4.9.4.9. do 11.9.11.9.11.9.11.9. 201 201 201 2016666 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Na určitý úmysl Č 

NE 
4.9. 

23. neděle23. neděle23. neděle23. 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 

PO 
5.9. 

 
Hn 8:30 

kaple 

Za + Jana a Josefa Ligocké, rodinu z obou 
stran a na poděkování 

Č 

Tř 18:00 Za + Štefana Jurištu Č 

ÚT 
6.9. 

 Hn 7:15 Za + Jaromíra Zwiase Č 

ST 
7.9. 

 Hn 7:15 Za żywych i + parafian P 

ČT 
8.9. 

Svátek 
 Narození  

Panny Marie 
Tř 18:00 Za + Emila Vilímka a rodiče Skulinovy Č 

PÁ 
9.9. 

Sv. Petra Klavera, 
kněze Hn 18:00 

Za + Františka a Františku Oborné,  
syny Viléma a Stanislava 

Č 

SO 
10.9. 

Sobotní památka 
Panny Marie Hn 7:15 Za + Milana Moravce Č 

 KL 16:30 
Za + rodziców Wandę i Franciszka Lotter 
i wnuka Andrzeja 

P 

NE 
11.9. 

24.24.24.24.    neděle neděle neděle neděle     

v mezidobív mezidobív mezidobív mezidobí    

 

Hn 7:30 Za + Anielę Labaj P 

Hn 8:45 Za + Konráda Vengláře, rodiče a sourozence Č 

Tř 10:00 Za + Franciszkę Živną i rodziców P 

 
 

 



                    
 

z neděle 04.09.2016 
 
 

• Dnešní neděle:  
� v Třanovicích po mši sv. křest 
� v zákristii si prosím vyzvedněte časopis OKNO č. 9, ministranti Tarsicius 
� v Č.Těšíně odpoledne v 15:30 hod pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého. Více na plakátku na 

nástěnce  

• V pátek: zveme na mši sv. s katechezí pro děti i mládež v Hnojníku 
• V sobotu: v Hnojníku ve farním kostele od 19 hod adorace zakončena požehnáním ve 20 hod.   
• Příští neděli:  prodej kalendářů na r. 2017 od různých vydavatelů, cena 55-65,- Kč.  
• K dispozici jsou opět knížečky a nálepky pro děti  za účast na mši sv. Aby nálepky, které si děti lepí 

měly svůj význam, připravili jsme pro děti a jejich rodiče aktivitu. Cílem je více aktualizovat 
evangelium v životě. K tomu dopomohou úkoly, které se budou dostávat v neděli po mši sv. Více na 
webu farnosti a vysvětlení na ohláškách.  

• Výuka náboženství: začne v týdnu od 19.9.2016. Rozvrh hodin bude sestaven během příštího 
týdne, neboť je závislý od přihlášek dětí. Proto prosím, aby děti co nejrychleji odevzdali přihlášky 
třídním učitelům, abychom podle toho mohli vytvořit skupiny.  

• Příští rok v říjnu 2017 bude v naší farnosti možnost přijmout svátost biřmování. 
K tomu je však potřeba příprava alespoň jednoho roku. Proto zájemci o tuto svátost se mohou zapsat 
v zákristii (zatím je potřeba jméno a příjmení, bydliště, kontakt tel. a emailový). Příprava začne v říjnu 
2016. Přihlásit se mohou ti, kteří se narodili do 31.8.1999 a nepřijali ještě tuto svátost. Svátost 
biřmování se přijímá jednou za život. Zápis potrvá do 25.9.2016! 

• Prosba: Můžete se připojit k petici proti novele zákona o registrovaném partnerství. Komentář k petici 
a petiční arch k podpisu jsou vzadu v kostele a na nástěnce.  

• Knížečka Slovo na cestu: Ti z vás, kteří projevili zájem o knížečku Slovo na cestu minulou neděli, 
prosím aby jste potvrdili zda máte zájem i o další následující části, a to do 18.9.2016, abychom mohli 
dát objednávku na další díly.  

• Od 13.9.2016 v sálce v Hnojníku začne Kurz efektivního rodi čovství (KER) ve spolupráci s CPR 
v Ostravě  vždy v úterý od 17 hod.  

� KER patří do preventivních programů s dlouhodobým dopadem na zdravý rozvoj rodiny . Kurz 
efektivního rodičovství tvoří devět setkání dvou lektorek s uzavřenou skupinou rodičů.  
Kurz byl naplněn dřív než byl stanoven termín kurzu. (Iniciativa vyšla od manželů při postní 
duchovní obnově v únoru v naší farnosti).  

� Jestliže se najdou další zájemci o tento kurz, můžeme jej opakovat po domluvě. Je třeba však 
tento požadavek dát na vědomí v zákristii nebo na faře.  

• Pravidelné aktivity, které probíhají ve farnosti nebudeme stále ohlašovat, pouze v případě, že jsou 
zrušeny. Tím se myslí např. modlitba růžence před mší sv., setkání mládeže, mše sv. v kapli sv. Kryštofa 
apod. Na toto se vytvoří přehledná tabulka.  

• Čtení Božího Slova při mši sv. v neděli:  nějakou dobu již visí na nástěnce tabulka pro zápis 
těch, kteří by chtěli číst Boží slovo při mši. Prosil jsem, aby jste se zapojili do liturgie i touto formou, ale 
některá místa jsou stále prázdná. Proto prosím zapište se, ministranti mají dost práce u oltáře a nejsou 
jediní, kteří tuto službu mají vykonávat.   

• Služba pomocného kostelníka z ministrantů v Hnojníku: Marek Grzegorz 


