
 
 

v týdnu od 2.9. do 9.9. 2018 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 Za + Jaroslava Molin P 

NE 

2.9. 

22. neděle  

v mezidobí 

 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 
Za + Josefa Kolíska, +rodinu Kolískovou a 
Káňovou a živou rodinu  

Č 

Tř 10:00 Za + rodzinę Sztefek i Živný P 

PO 

3.9. 

Památka sv. Řehoře 
Velikého, papže a 

učitele církve 

Hn 
kaple 

8:30 Není mše sv.  0 

Tř 18:00 Za + rodzinę Janik i Jochymek P 

ÚT 

4.9. 
 Hn 7:15 Za živé a + farníky Č 

ST 

5.9. 
 Hn 7:15 Za + Wilhelma Dordę i rodziców P 

ČT 

6.9. 
 Tř 18:00 Za żywych i + członków żywego różańca  P 

PÁ 

7.9. 

Sv. Melichara 
Grodeckého, 

 kněze a mučedníka 
1. pátek v měsíci! 

Hn 18:00 Za + Annu Kašperovou Č 

SO 

8.9. 

Svátek Narození 
Panny Marie Hn 7:15 Za duše v očistci Č 

 KL 16:30 Za + Moniku Kotovou Č 

NE 

9.9. 

23. neděle  

v mezidobí 

 

Hn 7:30 
Za + Emila Sikorę, siostrę,  
dziadków i szwagra 

P 

Hn 8:45 Za živou a + rodinu Skotnicovou Č 

Tř 10:00 
Za + Pavla a Marii Dziatkovy, živou rodinu 
Chrobočkovou a + Josefa a Marii Slaninovy 

Č 

 
 

 



 
 

z neděle 02.09.2018  
 

 
• Dnešní neděle: 

 v Třanovicích po mši sv. křest 
 odpoledne v Českém Těšíně pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého od 15 hod. Viz 
plakátek na nástěnce 
 v zákristii k odebrání: IN! pro děvčata 

• Ve čtvrtek:  
 v Třanovicích v 17:30 adorace, mše sv. zakončená litanií a svátostným požehnáním 

• Na 1. pátek:  
 v Hnojníku v 17:30 adorace, mše sv. s promluvou pro děti, zakončená litanií a 
svátostným požehnáním. Zveme opět děti s rodiči na páteční mše sv., děti také přijmou 
požehnání pro nový školní rok 

• V sobotu:   
 v K.Lhotce po mši sv. křest 
 v Hnojníku v kapli sv. Kryštofa od 19 hod možnost adorace do 20 hod.  
 

• Vzadu v kostele je možnost podpisu petice na podporu manželství a rodiny – muž, žena 

a dítě.  

• S novým školním rokem začne také výuka náboženství. Na všech českých školách mají 
třídní učitelé k dispozici přihlášky k výuce náboženství. Prosím o vyplnění a zaslání 
zpět třídním učitelům. Výuka začne v pondělí 17.9.2018. Změna v rozvrhu je na české 
škole v Hnojníku a v Třanovicích (výměna pondělí za úterý). Rozvrh hodin je již 
k dispozici na nástěnkách a webu farnosti. Náboženství je vedeno na školách jako 
nepovinný předmět, má přednost před zájmovými kroužky (§15 školského zákona), tudíž 
se řídí také osnovami, které jsou vypracovány pro každý ročník a jsou součástí školského 
vzdělávacího programu.  

• V zákristii jsou k dispozici přihlášky pro ministranty pro nový školní rok 2018/19 
s termíny schůzek, informace o soutěži. Přihláška je pro kluky od 5 let. Proto prosím 
rodiče, aby si vyzvedli přihlášku pro kluky.  

• Při pátečních mších sv. budeme opět soutěžit, pravidla se děti dozví v pátek při mši sv. 
Budeme pokračovat v katechezích nedělních evangelií, povíme si také něco o některých 
svatých, kteří nás provedou celým liturgickým rokem. Naučíme se nové dětské 
ordinárium a nové písničky s kytarou.  

• Pro letošní školní rok za nedělní účast nebudou nálepky, ale kartičky s textem Božího 
slova a úkolem pro děti. Vše se děti dozví v pátek, proto zvu i děti, které nastoupí do 1. 
třídy, aby přišly v pátek na mši sv.   

• Děkovné bohoslužby za úrodu budou v neděli 16.9.2018 

• Od příští neděle budou k dispozici kalendáře na r. 2019 – stolní, nástěnné a ke čtení.  
• Na webu farnosti je také video ze semináře o Istanbulské úmluvě, který se uskutečnil 

23.8.2018 ve Vendryni. 



Rozvrh hodin výuky náboženství  
Rozkład lekcji nauki religii katolickiej  

 

Školní rok 2018/19 
 
 

Masarykova základní škola Hnojník 
 

Den Třída Hodina Vyučující 

Pondělí 1.  11:30 Mgr. Růžena Rylková 
Úterý 2. 11:30 Mgr. Růžena Rylková 

Pondělí 3. 12:45 Mons. Rudolf Sikora 
Pondělí 4.-5.  12:45 Mgr. Růžena Rylková 
Pondělí 6.-9. 13:45 Mgr. Růžena Rylková 

 
 
 

Základní škola Třanovice 
 

Den Třída Hodina Vyučující 

Úterý 1.-5. 13:30 
Mgr. Růžena Rylková 
Mons. Rudolf Sikora 

 

 

Základní škola T.G.M. Komorní Lhotka 
 

Den Třída Hodina Vyučující 

Pátek 1.-5. 12:45 Mgr. Růžena Rylková 
 
 

Polska szkoła podstawowa im. Jana Kubisza Gnojnik 
 
 

Dzień Klasa Godzina Nauczyciel 
Czwartek 1 – 2 12:00 Mgr. Růžena Rylková 
Czwartek 3 12:40 Mons.Mgr. Rudolf Sikora 
Czwartek 4 - 5 12:40 Mgr. Růžena Rylková 
Czwartek 6 - 7 13:45 Mgr. Růžena Rylková 
Czwartek 8 - 9 13:45 Mons.Mgr. Rudolf Sikora 

 


