
    

    
 

v týdnu od 18.9.18.9.18.9.18.9. do 25.9.25.9.25.9.25.9. 201 201 201 2016666 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Na poděkování a s prosbou Č 

NE 
18.9. 

25. neděle25. neděle25. neděle25. 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 

PO 
19.9. 

Sv. Januária, 
 biskupa a  mučedníka 

Hn 8:30 
kaple 

Za + Anielu Labajovou Č 

Tř 18:00 Za + Michala Fuliera, manželku a syna Č 

ÚT 
20.9. 

Památka sv. Ondřeje 
Kim Tae-gona, kněze, 
Pavla Chong Ha-sanga 

a druhů, mučedníků 

Hn 7:15 Za živé a + farníky Č 

ST 
21.9. 

Svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty Hn 7:15 

Za + Władysława Dordę, żonę, syna  
i rodziców 

P 

ČT 
22.9. 

 Tř 18:00 
Za + Viléma Volného, rodiče z obou stran 
 a + Aloise Macečka 

Č 

PÁ 
23.9. 

Památka sv. Pia  
z Pietrelciny, kněze Hn 18:00 

Za + Rudolfa Wawerku  
a rodinu z obou stran 

Č 

SO 
24.9. 

Sobotní památka 
Panny Marie Hn 7:15 Za + Anielu Labajovou Č 

 KL 16:30 Za + Sylwię Wiegas P 

NE 
25.9. 

26.26.26.26.    neděle neděle neděle neděle     

v mezidobív mezidobív mezidobív mezidobí    

 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą o zdrowie P 

Hn 8:45 
Za + Martu Čubokovou, sourozence  
a rodiče, s probou o zdraví 

Č 

Tř 10:00 
Za + Alojzego Jochymek  
i +Franciszka Zwardoń 

P 

 
 

 



                    
 

z neděle 18.09.2016 
 
 

• Dnešní neděle:  
� sbírka při bohoslužbách na církevní školy 
� prodej kalendářů na r. 2017 (stolní, nástěnný a na čtení) 

• Ve středu: konference kněží děkanátu Frýdek v Ropici – uzavřena farní kancelář 
• V pátek: zveme na mši sv. s katechezí pro děti i mládež v Hnojníku 
• V sobotu:  

� v Hnojníku od 9 hod v sálce setkání ministrantů 
� v Hnojníku ve farním kostele od 19 hod adorace zakončena požehnáním ve 20 hod.   

• Příští neděli:   
� sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy  

• Knížečky pro děti k nalepování si můžete vyzvednout. Ještě několik kusů je k dispozici. Děti 
v neděli dostávají k nálepkám i úkoly na pracovním listu. Kdo odevzdá 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: rozvrh hodin je na nástěnce, prosím pročtěte si a dohlédněte, aby 
děti přišly na danou hodinu – v Hnojníku na české škole je změna – učí se v pondělí a 
úterý z důvodu rozšíření skupin. Začínáme v tomto týdnu do 19.9.2016 

• 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!  

• 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.   

• Děkovné bohoslužby za úrodu a plody země budou v neděli 9.10.2016, misijní neděle 
připadne na 23.10.2016 

• Služba pomocného kostelníka z ministrantů v Hnojníku: Mateusz Lipowski 


