v týdnu od 12.5. do 19.5. 2018
DEN

LITURGICKÁ
OSLAVA

MÍSTO

KL

NE

4. neděle
velikonoční

12.5.

Dobrého pastýře
PO

Panny Marie Fatimské

ÚT
14.5.

ST
15.5.

ČT
16.5.

Svátek sv. Jana
Nepomuckého, kněze
a mučedníka

PÁ
17.5.

SO

Sv. Jana I., papeže a
mučedníka

P

Hn

8:45

Za + Františka a Martu Baronovy

Č

Tř
kaple

19.5.

10:00 O nadchnienie Ducha Świętego
8:30

Za duše v očistci

18:00 Za + rodinu Širokou a Hankovou

P
Č
Č

Hn

7:15

Májová pobožnost s podáním sv. přijímání

Č

Hn

7:15

Za żywych i + parafian

P

Tř

18:00 Za + rodinu Baranovou

Č

Hn

18:00 Za + Viléma Volného, živou a + rodinu

Č

Hn

Za + Jana i Marię Morawiec, 2 synów,
7:15 + Leopolda i Marię Malirz, syna Józefa,
+ Weronikę i Teresę Oborny

P

KL

5. neděle
velikonoční

P

Za żywą i + rodzinę Godula, Bernacik
i na podziękowanie

18.5.

NE

16:30 Za + Tadeusza Grzegorz
7:30

Tř
Svátek sv. Matěje,
apoštola

BOHOSLUŽBY

Hn

Hn

13.5.

ČAS

16:30 Za duše v očistci

Č

Hn

7:30

Za + Mirosława Michalek

P

Hn

8:45

Za + sestry a jejich manžely

Č

Tř

10:00 Za + rodinu Ovčaříovou

Č

z neděle 12.05.2019

___________________________________________________________________________________

• Dnešní neděle: „Dobrého pastýře“ a den matek
•
•
•
•
•
•

•

 sbírka při bohoslužbách na aktivity Centra pro rodinu – bude čten i pastýřský
 v zákristii k odebrání: Okno č. 5 a Nezbeda pro děti
V pondělí: mše sv. v 8:30 hod v kapli sv. Kryštofa!!!
V úterý není ranní mše sv., v 7:15 bude májová pobožnost s možností přijetí sv.
přijímání, v K.Lhotce v 18 hod májová pobožnost v jazyce polském s možností přijetí sv.
přijímání
Ve středu a v sobotu: v Hnojníku v 6:55 májová pobožnost
V pondělí a ve čtvrtek:
 v Třanovicích v 17:40 májová pobožnost
V pátek:
 v Hnojníku v 17:40 májová pobožnost, mše sv. s katechezí neděl. evangelia pro děti
 po mši sv. nácvik scholičky v kapli sv. Kryštofa
V sobotu:
 v 9 hod příprava dětí s rodiči k 1. sv. přijímání v sálce
 v K.Lhotce v 16:15 májová pobožnost
 v Hnojníku od 18 hod v kapli sv. Kryštofa možnost adorace před NSO zakončená
požehnáním
Příští neděle:
 v Hnojníku v 7:10 májová pobožnost polsky a po české mši sv. májová pobožnost
 v Třanovicích v 11 hod májová pobožnost
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy kostelů

• Od 13.5. – 27.10.2019 bude možnost získat plnomocné odpustky v bazilice Panny

Marie ve Frýdku u příležitosti 20. výr. povýšení na baziliku minor. Odpustky lze získat
za obvyklých podmínek: sv. smíření, sv. přijímání, modlitba Otče náš, Věřím a na úmysl
sv. Otce. Podrobnější informace jsou v diecézním časopise Okno č. 5 a na webu farnosti
Frýdek.
• Výzva biskupů k volbám do EP je na nástěnce, můžete si přečíst
• Charita Č.Těšín zve nejmladší koledníky na loutkové představení do těšínského divadla
ve dnech 28. a 29.5.2019. Zájemci se prosím nahlaste na uvedeném tel. čísle nebo
emailu, který je uveden na plakátku na nástěnce do 17.5.2019

Prohlášení České biskupské
konference k nadcházejícím
volbám do Evropského
parlamentu
Bratři a sestry, milí věřící,
v pátek 24. a v sobotu 25. května 2019 se v naší zemi budou opět
konat volby do Evropského parlamentu. Evropská unie má svůj
základ v mírových snahách po druhé světové válce a na jejím
počátku stojí veskrze křesťanská snaha – vzájemné odpuštění a
smíření tak, jak se to modlíme v modlitbě Otče náš: „Odpusť nám
naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“. K této myšlence se
vzápětí připojily ekonomické důvody a nakonec se dospělo k těm
výhodám, které známe dnes – volný pohyb osob a zboží. My do
tohoto společného domu od roku 2004 patříme. Je to společný dům:
soužití nemusí být vždy idylické a je jistě mnoho skutečností, které
nás oprávněně mrzí nebo trápí. Ale je to náš dům, a proto jedinou
možností, jak se zasadit o to, aby se nám v něm dobře žilo, je přiložit
ruku k dílu. Proto Vás vyzýváme, abyste šli k volbám.
Avšak koho volit? K zodpovězení této otázky je nutné ještě jedno
zamyšlení. K Evropě patří křesťanství. Nikoli jen jako kulturní jev, ale
jako takový způsob života, který nejen že s Kristem počítá, ale který
na něho také spoléhá. Takzvané křesťanské hodnoty bez Krista jsou
jen prázdnou a neživotnou skořápkou, protože při prvním útoku
selžou. Proto jsme přesvědčeni, že je potřeba volit takové osobnosti,
které staví na tom, co je ryze Kristovo: pro něž vláda znamená
službu a láska k bližnímu není jen pojem či gesto, nýbrž životní styl.
Budoucnost Evropy leží v našich rukou. Podpořme tedy svým
hlasem její křesťanskou tvář, aby náš společný domov byl místem
soužití v lásce a vzájemné službě.
V Praze dne 9. května 2019

