
 
 

v týdnu od 8.4. do 15.4. 2018 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 Na poděkování a s prosbou Č 

NE 

8.4. 

2. neděle 

velikonoční  

 

Neděle  

Božího Milosrdenství 

Hn 7:30 
Za + rodzinę Oborny, Heczko  

i + Elfrydę Mrózek 
P 

Hn 8:45 

Za + Antonína Moravce (nedož. 100 let), 

živou a + rodinu, + Bohuslava Zajace 

(nedož. 85 let)  

Č 

Tř 10:00 Za živou a + rodinu Skarkovou Č 

PO 

9.4. 

Slavnost 
Zvěstování Páně 

Hn 
kaple 

8:30 Za + Františku Kaszperovou Č+P 

Tř 18:00 Za + Josefa Tomicu a otce Č+P 

ÚT 

10.4. 
 Hn 7:15 Za + Annu Kašparovou Č 

ST 

11.4. 

Památka  

sv. Stanislava,  

biskupa a mučedníka 
Hn 7:15 Za żywych i + parafian P 

ČT 

12.4. 
 Tř 18:00 Za + Tadeusza Grycz  P 

PÁ 

13.4. 

Sv. Martina I., papeže 

a mučedníka 
Hn 18:00 Za + Josefa Valase  Č 

SO 

14.4. 

 Hn 7:15 Za + Marii Byrtusovou Č 

 KL 16:30 W pewnej intencji P 

NE 

15.4. 

3. neděle 

velikonoční 

Hn 7:30 Za + Ludwika Kowalczyk, żonę i zięcia P 

Hn 8:45 
Za + Jolanu Ramíkovou, manžela,  

dceru Zdeňku a syna Roberta 
Č 

Tř 10:00 Za + Stanisława Glac P 

 

 

 



 
 

z neděle 08.04.2018  
 

• Dnešní neděle: Adorační den farnosti ve farním kostele v Hnojníku 10 -17 hod 
 v Hnojníku při české mši sv. bude zpívat scholička, křty 

 v Třanovicích po mši sv. křest 

 v zákristii k vyzvednutí: Tarsicius pro ministranty, IN! pro děvčata, Nezbeda pro děti 

 Výše sbírek z min. týdne: na sv. Zemi: 4.528,-Kč; na seminář: 13.651,-Kč. Pán Bůh 
zaplať za dary!!! 
 v Hnojníku během celého dne máte možnost adorace. Program jednotlivých 
skupin nebo tichých adorací je vyvěšen na nástěnce. Závěr bude v 16:30 hod litanií, 
svátostným požehnáním a uctěním ostatků sv. Faustyny 

• V pondělí: slavnost Zvěstování Páně 
 v Hnojníku mše sv. v kapli sv. Kryštofa v 8:30, večerní pouze v Třanovicích v 18 hod 

• V pátek 
 v Hnojníku mše sv. bude zaměřena na děti – nedělní evangelium – budeme v kapli sv. 

Kryštofa 

• V sobotu:   
 v Hnojníku v 9 hod setkání ministrantů v sálce. 

 v K.Lhotce ve 14 hod svatba bez mše sv. 

 v Hnojníku od 19 hod adorace v kapli sv. Kryštofa 
• Příští neděli:  

 sbírka při bohoslužbách na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a 

Blízkého Východu 

•  Modlitba růžence v týdnu půl hodiny před mší sv. kromě pondělka v kapli.  

• Duchovní obnova manželů s manžely Zajíčkovými se uskuteční v naší farnosti 

v sobotu 5.5.2018 v kapli sv. Kryštofa od 9 hod. Bude i možnost oběda, který je potřeba 

nahlásit. Kontakt a další informace jsou na plakátku na nástěnce. Obnova je v rámci 

setkání rodičů o sobotách.  

• Služba ministranta v Hnojníku: Jan Sabela 

 

 



Výzva ČBK ke sbírce na pomoc při obnově domovů obyvatel zemí Středního a Blízkého 

východu 

(přečtěte v závěru bohoslužeb v neděli 8. dubna 2018) 

 

 

Drazí bratři a sestry, 

 

stále jsme plni velikonoční radosti z Kristova vítězství. Jeho vítězné tažení dějinami pokračuje 

ve všech srdcích, která nechávají v sobě vítězit Krista nad zlem a hříchem. Zároveň vidíme, že 

jeho vykupitelské utrpení pokračuje v mnoha lidech, na které doléhá kříž. 

 

„…Tvář samotného Krista objevujeme ve všech lidských osobách, zvláště v chudých, v trpících, 

v bezdomovcích a v těch, kdo jsou postiženi válkou a museli opustit svou vlast. Z tohoto 

důvodu navrhujeme konkrétní aktivitu našich biskupských konferencí pro pomoc uprchlíkům, 

kteří žijí na Blízkém východě a očekávají možnost návratu do svých vesnic a do svých měst. 

Zvláště solidární se cítíme být s těmi, kdo trpí násilím a pronásledováním pro svou křesťanskou 

víru. Jejich svědectví a věrnost je duchovní posilou i pro křesťany našich zemí.“ Těmito slovy 

vyjádřili koncem loňského roku zástupci biskupských konferencí střední Evropy společný postoj 

k situaci obyvatel válkou postižených zemí. 

 

Proto jako výraz naší solidarity s těmito potřebnými vyhlašujeme na neděli 15. dubna 

celonárodní sbírku, jejíž výtěžek bude poukázán jako naše gesto pomoci těm obyvatelům 

zemí Středního a Blízkého východu, kteří po návratu začínají znovu budovat své domovy. 

Nemůžeme je v tom nechat samotné. Proto vás prosíme o velkorysé zapojení do sbírky, aby 

naši bratři a sestry, tak tvrdě zkoušeni, nezůstali bez projevu naší solidarity a konkrétní 

podpory.     

 

 

Každému z vás upřímně děkujeme a všem ze srdce žehnáme 

 

 

Vaši čeští a moravští biskupové 

 

 


