
    

    
 

v týdnu od 11.9.11.9.11.9.11.9. do 18.9.18.9.18.9.18.9. 201 201 201 2016666 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

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

P 

NE 
11.9. 

24. neděle24. neděle24. neděle24. 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 

PO 
12.9. 

Jména  
Panny Marie 

Hn 8:30 
kaple 

Na poděkování a s prosbou  Č 

Tř 18:00 
Za + Petra Kunce a o zdraví pro živou 
rodinu 

Č 

ÚT 
13.9. 

Památka sv. Jana 
Zlatoústého, biskupa  

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

ST 
14.9. 

Svátek Povýšení 
svatého Kříže Hn 7:15 Za + Wilhelma Dordę i rodziców P 

ČT 
15.9. 

Památka  
Panny Marie Bolestné Tř 18:00 Za + Josefa Paveru a rodiče Č 

PÁ 
16.9. 

Památka sv. Ludmily, 
mučednice Hn 18:00 

Za + Jana Fojcika, vnuky Daniela  
a Michaelu 

Č 

SO 
17.9. 

Sobotní památka 
Panny Marie Hn 7:15 

Za + rodinu Filipcovou, Čížkovou  
a Kmínkovou 

Č 

 KL 16:30 Na poděkování a s prosbou Č 

NE 
18.9. 

25.25.25.25.    neděle neděle neděle neděle     

v mezidobív mezidobív mezidobív mezidobí    

 

Hn 7:30 Za + Zitę Kaleta P 

Hn 8:45 
Za + rodiče Františka a Žofii Sikorovy  
a vnučku Romanku Šampalíkovou 

Č 

Tř 10:00 Za + P. Evžena Kalische Č 

 
 

 



                    
 

z neděle 11.09.2016 
 
 

• Dnešní neděle:  
� v zákristii si prosím vyzvedněte IN! pro děvčata, Nezbeda pro děti 
� prodej kalendářů na r. 2017 (stolní, nástěnný a na čtení) 

• V úterý v Hnojníku není ranní mše sv.  
• 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:   

� sbírka při bohoslužbách na církevní školy 

• První setkání ministrantů po prázdninách bude v sobotu 24.9. 2016 v 9 hod v sálce. Prosím 
odevzdejte přihlášky, případně vyzvedněte k vyplnění.  

• Knížečky pro děti k nalepování si můžete vyzvednout. Kdo má odevzdaný list s úkoly dostane 
malou nálepku za jeho splnění a může si vzít nový list. Pravidla těchto úkolů a soutěže v pátek jsou na 
webových stránkách farnosti.  

• 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.  

• 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: Jan Sabela 


