
 
 

v týdnu od 7.1. do 14.1. 2018 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 15:30 W pewnej intencji P 

NE 

7.1. 

Svátek  

Křtu Páně 

 

Konec doby vánoční 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 Za duše v očistci  Č 

Tř 10:00 
Za + Elżbietę Skulina, męża, syna i + Otto 
Wojoczek 

P 

PO 

8.1. 
 Tř 17:00 

Za + Petra Kunce a o zdraví pro živou 
rodinu 

Č 

ÚT 

9.1. 
 Hn 7:15 Za živé a + farníky Č 

ST 

10.1. 
 Hn 7:15 Za + Ewę Włosok i męża Adolfa P 

ČT 

11.1. 
 Tř 17:00 

Za + Josefa Paweru, sestru  
a + rodinu Hrstkovou 

Č 

PÁ 

12.1. 
 Hn 17:00 Za živou a + rodinu Pietrzykovou Č 

SO 

13.1. 

Sobotní památka 
Panny Marie Hn 7:15 

Za + Antonína Peterka, manželku, syna 
Rudolfa a P. Rudolfa Zubka 

Č 

 
KL 15:30 Za duše v očistci Č 

Tř 17:00 Za + sestřenici Jarmilu Č 

NE 

14.1. 

2. neděle  

v mezidobí 

 

Hn 7:30 
Za + Józefa Rozmanit, rodzinę  
oraz na podziękowanie i z prośbą 

P 

Hn 8:45 Za duše v očistci Č 
 

 

 



 
 

z neděle 07.01.2018  
 

• Dnešní neděle:  
 při ranní mši sv. v Hnojníku zazpívá smíšený sbor Godulan z Ropice 
 v Třanovicích po mši sv. křest 
 odpoledne jste srdečně zváni na koledování dětí naší farnosti do farního kostela na 15 
hod. Po jeho skončení, se pak přesuneme do farní sálky na teplý čaj či kávu a něco 
k tomu. Možná ještě něco zůstalo z cukroví, můžete si vzít s sebou.  
 v zákristii k odebrání Nezbeda pro děti 

• V pátek:  
 v Hnojníku mše sv. s katechezí nedělního evangelia nejen pro děti opět v kapli sv. 
Kryštofa 

• V sobotu:   
 v Třanovicích v 17 hod mše sv. s nedělní platností, místo neděle  
 v Hnojníku od 18 hod adorace v kapli sv. Kryštofa 

• Příští neděli:  
 můžete sledovat na TV NOE v 10 hod slavnostní benedikci arciopata P. Petra 
Prokopa Siotrzonka, OSB – rodák z Českého Těšína. Z tohoto důvodu je přesunuta mše 
sv. v Třanovicích na sobotu večer.  

• V týdnu  v Třanovicích a v Hnojníku půl hodiny před mší sv. modlitba růžence.  
• Ve dnech 12.-13. ledna 2018 v naší zemi proběhne volba prezidenta ČR. Každý dospělý 

křesťan, nechť zváží svou odpovědnost a rozhodne dle svého svědomí. Prosím i o 
modlitbu za tyto volby.  

• Služba ministranta v Hnojníku: Josef Svěrkoš 



          ČESKÁ BISKUPSKÁ KONFERENCE 
               Thákurova 3, 160 00 Praha 6, tel: 220 181 421, fax: 224 310 144, www.cirkev.cz  

 

 

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám 

(doporučujeme přečíst v závěru bohoslužeb v neděli 7. ledna 2017) 

 

Milí přátelé, sestry a bratři,  

jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a 
suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat  
o budoucnosti naší vlasti.  

Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne volba prezidenta České republiky. 
Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás všech má 
v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování naší země.  

Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít význam křesťanských hodnot pro 
společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve veřejném 
životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích.    

Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť jsme při 
výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále pamatujeme na 
politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za rozhodování nejen v těžkých 
pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě.  

Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před 28 lety 
získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes: svatá 
Anežko, stůj při nás v době rozhodování. 

 

Vaši čeští a moravští biskupové 

 

V Praze dne 5. ledna 2018 

 

 



STATISTIKA ZA ROK  2017 
 

 Rok 2017 Rok 2016 
Křty 13 17 

Sňatky 7 2 

Pohřby 21 31 

Biřmování 16 0 

Svátost pom.nemocných 228 191 

Sv. přijímání 24.100 23.800 

Konvertité 0 0 

Apostaté 0 1 

Počet dětí v náboženství 114 107 

Počet dětí u 1.sv.přij. 17 14 

 
 
HOSPODAŘENÍ FARNOSTI: 
 
  

Zůstatek z r. 2016 432.254,03 Kč 
Příjmy v r. 2017 676.749,91 Kč 
Výdaje v r. 2017 529.383,00 Kč 
Konečný zůstatek k 31.12.2017 579.620,94 Kč 
     Z toho v pokladně:  779,-Kč 
                            BÚ:  578.841,94 Kč 
  Odeslané sbírky a dary za r. 2017            205.498,-Kč 

 
Bylo provedeno:  

• výměna plotu okolo fary, výsadba nových ovocných stromků 
• výměna svodů a okapů na hrobce 
• v Třanovicích rekonstrukce parkoviště před kostelem 

 
Plán v r. 2018:  

• byla podána žádost o dotaci na výměnu oken na farním kostele a obnovy 
fasády 

• výměna dveří na hrobce baronů Bessů a dlažby uvnitř 
 
Všem farníkům, kteří se dobrovolně začleňují do aktivit a pomoci ve 
farnosti děkujeme!!! 


