
    

    
 

v týdnu od 18.12.18.12.18.12.18.12. do 25.12.25.12.25.12.25.12. 201 201 201 2016666 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 15:30 Za + René Szczeponiec P 

NE 
18.12. 

4. neděle4. neděle4. neděle4. neděle    

adventníadventníadventníadventní    

 

Hn 7:30 Za + Irenę i Emila Unucka P 

Hn 8:45 Za + rodiče Peterkovy Č 

Tř 10:00 Za + Lidię Tomík i rodziców P 

PO 
19.12. 

 Tř 17:00 Za babičku Julii a celou rodinu Č 

ÚT 
20.12. 

 Hn 7:15 Za živé a + farníky Č 

ST 
21.12. 

Sv. Petra Kanisia, 
kněze a učitele církve Hn 7:15 Za + Marię Kolesar i męża P 

ČT 
22.12. 

    Tř 17:00 Za + Jiřího Klimšu Č 

PÁ 
23.12. 

Sv. Jana Kentského, 
kněze Hn 17:00 Za + Boženu Špokovou Č 

SO 
24.12. 

Štědrý den KL 15:30 Za + Reného Szczeponiece Č 

Vigilie  
Narození Páně 

Hn 20:30 
Za + Karla a Otýlii Slaninovy,  
živou a + rodinu z obou stran 

Č 

Tř 22:00 Za + Karola Filipic, żonę i rodzinę P 

NE 
25.12. 

Slavnost Slavnost Slavnost Slavnost 

Narození PáněNarození PáněNarození PáněNarození Páně    

Zasvěcený svátek 
 

Začíná  
oktáv Narození Páně 

Hn 7:30 
Za + Tomasza Kohuta,  
+ rodzinę Kohut i Franek 

P 

Hn 8:45 
Za + rodinu Galaczovou a Potiorkovou  
a živou rodinu 

Č 

Tř 10:00 Za + rodinu Dudovou a Klimszovou Č 

KL 11:30 Za + rodzinę Molin i Sabela P 

 

 



                    
 

z neděle 18.12.2016 
 
 

• Dnešní neděle:  
� při bohoslužbách měsíční sbírka na opravy 
� odpoledne příležitost ke svátosti smíření v Hnojníku od 14 hod. Prosím využijte tuto 

možnost, v týdnu pak nebude tolik času, jelikož se navštěvují nemocní 
• V pondělí:   
� v Hnojníku od 8 hod úklid kostela před svátky, prosím o pomoc muže a ženy při 

úklidu 
� od 8:30 návštěva nemocných v Hnojníku 

• V úterý:   
� od 8:30 návštěva nemocných po vesnicích  
� odpoledne v 16:30 v Hnojníku benefiční koncert žáků české a polské školy 

v Hnojníku, výtěžek koncertu půjde na rehabilitační pobyt Stellinky Štrossové, více 
informací na nástěnce. Všichni jste srdečně zváni.  

• V sobotu: Štědrý den – vigilie Narození Páně  
� po večerních bohoslužbách si budete moci odnést betlémské světlo domů – vezměte si 

s sebou lampičky nebo svíce (tak ať to nezhasne) 
� v K.Lhotce nebude půlnoční zpívání koled, jak bylo zvykem, můžete si přijít dřív 

na mši sv. v neděli a zazpívat si od 11:15 hod.  
 

• Děti mají před sebou poslední 4. kolo Advent – Cache 2016! Prosím děti, aby 
přinesly vytvořené obrázky svící,jejichž části sbíraly během adventu, přineste 
v pátek na večerní mši sv. v Hnojníku. Více na pracovních listech a webu farnosti.  

• Centrum pro rodinu pořádá v naší farnosti KER (kurz efektivního rodičovství), který již 
ve farnosti proběhl. Zde je nabídka pro další zájemce. Kurz začne 17.1.2017. Přihlášky, 
kontakty, informace a výše kurzovného na plakátku, který je na nástěnce. Popřemýšlejte, 
zvažte možnosti, může to být i vhodný dárek na Vánoce pro manžely.  

• Otec biskup prosí o modlitbu za Aleppo a o dobrou volbu pomocného biskupa pro naši 
diecézi. Modlitbu máte k dispozici vzadu na kartičkách. V neděli se budeme modlit po 
mši sv., v týdnu po modlitbě růžence.   

• Mladí naší farnosti zvou všechny farníky a ostatní na společné koledování v neděli 
8.1.2017 do farního kostela v Hnojníku pod názvem „T ři hvězdičky“  

• Služba pomocného kostelníka z řad ministrantů v Hnojníku:  Josef Svěrkoš 


