
 
 

v týdnu od 14.4. do 21.4. 2019 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 Za żywą i + rodzinę Sabela P 

NE 

14.4. 

Květná neděle 
„Pašijová“ 

Hn 7:30 
Za + Joannę i Ludwika Witasek, wnuka 
Radka, oraz + Danutę i Jana Bulawa 

P 

Hn 8:45 Za + Barbaru Malyszovou  Č 

Tř 10:00 Za + Walerię Fišar i rodziców z obu stron P 

PO 

15.4. 
Pondělí Svatého týdne Tř 18:00 Za + Andělu a Benřicha Guziurovy Č 

ÚT 

16.4. 
Úterý Svatého týdne Hn 

kaple 

7:15 
Za živé a + farníky Č 

ST 

17.4. 
Středa Svatého týdne Hn 

kaple 

7:15 
Na podziękowanie i z prośbą P 

ČT 

18.4. 

Zelený čtvrtek 
Památka  

Poslední večeře 
Hn 18:00 

Za + rodinu Fignovou, živou a + rodinu 
Guziurovou a Rylkovou  

Č+P 

PÁ 

19.4. 

Velký pátek  
Památka  

Umučení Krista 
Hn 15:00 Obřady - Obrzędy Č+P 

SO 

20.4. 

Bílá sobota Hn 8:00 Laudy – Ranní chvály, adorace do 20:00 h  

Vigilie 
Zmrtvýchvstání Páně Hn 20:00 Na určitý úmysl Č+P 

NE 

21.4. 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání 

Páně 
Začíná  

velikonoční oktáv 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 
Za + Jolanu Ramíkovou (30.výr. úmrtí), 
manžela, dceru Zdeňku a syna Roberta 

Č 

Tř 10:00 
Za + Josefa Škorvagu (nedož. 60 let),  
rodiče a synovce 

Č 

KL 11:30 Za + Mons. Miloslava Klisze Č 

 
 

 



 
 

z neděle 14.04.2019  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: žehnání kočiček – palem, čtení pašijí 
 sbírka při bohoslužbách na opravy 
 v Hnojníku odpoledne od 14 hod příležitost ke zpovědi (cizí zpovědník P. Mirek 
Jesel, v 15 hod pobožnost Křížové cesty v jazyce polském 
 v Třanovicích odpoledne v 16 hod pobožnost Křížové cesty  jazyce polském 
 v zákristii je k odebrání: Okno č. 4  

• V pondělí:  
 v Hnojníku od 8 hod úklid kostela před Velikonocemi, prosba k ženám i mužům o 
pomoc při úklidu, návštěva nemocných od 8:30 v Hnojníku 
 v Třanovicích v 17:30 modlitba růžence 

• V úterý:  
 návštěva nemocných od 8:30 po ostatních vesnicích 
 v K.Lhotce v 17 hod pobožnost Křížové cesty s možností přijetí sv. přijímání v jazyce 
polském 

• Ve čtvrtek:   
 v 9 hod Missa Chrismatis v katedrále v Ostravě. Ministranti, kteří pojedou na tuto 
mši sv. odjezd vlakem v 6:57 z Hnojníka. Sraz v 6:45 na nádraží. Prosím, aby ministranti 
se nahlásili vedoucímu ministrantů S.Rylkovi 
 v Hnojníku v 17:20 modlitba růžence světla, při mši sv. možnost přijetí svátosti 
pomazání nemocných nad 60let, sbírka při mši sv. na opravy chrámů ve Svaté Zemi 

• V pátek: Den přísného postu  
 začíná novéna k Božímu Milosrdenství, po skončení obřadů asi v 17 hod nácvik 
ministrantů na sobotní obřady.   

• V sobotu:    
 v Hnojníku v 8 hod denní modlitba církve – Laudy (Ranní chvály), poté do 
večerních obřadů možnost adorace v Božím Hrobě  

• Příští neděle:  
 sbírka při bohoslužbách na kněžský seminář v Olomouci  
 

• Svátost smíření prosím využijte především v neděli v Hnojníku, v týdnu bude jen krátce 
před mší sv. 

• v neděli 28.04.2019 je v naší farnosti adorační den. Po celý den bude ve farním kostele 
vystavena Nejsvětější svátost oltářní. Je potřeba proto, aby byla zajištěna adorační 
služba. Na nástěnce v kostele je listina, kde se můžete zapisovat ke službě. Společné 
adorace jsou tam vyznačeny. Děkuji.  

• Velikonoční duchovní obnova pro manžely: v sobotu 4.5.2019 v Hnojníku v kapli sv. 
Kryštofa proběhne opět setkání s manžely Zajíčkovými na zajímavá témata. Setkání je 
součásti přípravy rodičů a dětí k 1. sv. přijímán, ale mohou se připojit i další manželské 
páry z farnosti či okolí. Program je vyvěšen na nástěnce. Z důvodu zajištění oběda se 
prosím hlaste do 29.4.2019 na tel. 731625655.  
 
 
 



Adorace k Svátku Božího milosrdenství 

 

Neděle   28.04.2019 

 
Rozpis adorační služby ve farním kostele v Hnojníku 

 
 
 
 

 

Od 16:30 zakončení adoračního dne litanií, svátostným 
požehnáním a uctěním ostatků sv. Faustyny 
 
 
K adoraci se můžete kdykoliv přidat, v jakoukoli hodinu. 

10:00 – 10:30  tichá adorace 

10:30 – 11:00  tichá adorace 

11:00 – 11:30  tichá adorace 

11:30 – 12:00  tichá adorace 

12:00 – 13:00 Adoracja w języku polskim wspólna adoracja 

13:00 – 13:30  tichá adorace 

13:30 – 14:00  tichá adorace 

14:00 – 14:30 Adorace pro muže Společná adorace 

14:30 – 15:00 Adorace pro muže Společná adorace 

15:00 – 15:30 
Hodina 

Božího Milosrdenství 
Společná modlitba Korunky 

k Božímu Milosrdenství 

15:30 – 16:00  Cesta světla – velikonoční 
pobožnost 

společná adorace 

16:00 – 16:30 Cesta světla - velikonoční pobožnost společná adorace 


