
 
 

v týdnu od 8.9. do 15.9. 2018 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 Za + Eduarda Pešata a rodiče Č 

NE 

8.9. 

23. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 Za živou a + rodinu Skotnicovou Č 

Tř 10:00 Za živou a + rodinu Ovčaříovou Č 

PO 

9.9. 

Sv. Petra Klavera, 

kněze 
Hn 

kaple 
10:00 Na určitý úmysl Č 

ÚT 

10.9. 

Bl. Karla Spinoly, 

kněze a mučedníka 
Hn 7:15 Za živé a + farníky Č 

ST 

11.9. 
 Hn 7:15 Za + Wilhelma Dordę i rodziców P 

ČT 

12.9. 
Jména Panny Marie Tř 18:00 Za + Antonína Macečka a rodiče  Č 

PÁ 

13.9. 

Památka sv. Jana 

Zlatoústého, biskupa  

a učitele církve 
Hn 18:00 Na určitý úmysl Č 

SO 

14.9. 

Svátek Povýšení 
svatého kříže Hn 7:15 Za + Rudolfa Carbola Č 

 KL 16:30 Za + Janę i Teresę Struhała P 

NE 

15.9. 

24. neděle 

v mezidobí 

Hn 7:30 
Za + Anielę Labaj, syna Jana oraz żywą  
i + rodzinę z obu stron 

P 

Hn 8:45 
Za + Konráda Vengláře (10. výr. úmrtí), 

rodiče a sourozence 
Č 

Tř 10:00 
Za + Alojzego Jochymek, + Franciszka 

Zwardoń i rodziców z obu stron 
P 

 
 

 



 
 

z neděle 08.09.2019  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v zákristii k odebrání: Okno č. 9, Tarsicius pro ministranty, prodej stolních (69,-Kč) a 

nástěnných (59,-Kč) kalendářů na r. 2020 – Cor Jesu,  
• V pondělí:  

 V Hnojníku v 10:00 hod mše sv. v kapli sv. Kryštofa!!! 

• Ve čtvrtek: v Třanovicích v 17:30 modlitba růžence 
• V pátek: v Hnojníku v 17:30 modlitba růžence, mše sv. se zaměřením na děti a mládež 
• V sobotu:   

 v Hnojníku: v kapli sv. Kryštofa od 18 hod adorace do 19 hod, zakončeno svátostným 

požehnáním 

• Příští neděle:  
 sbírka při bohoslužbách na církevní školství v diecézi 

• Kartičky pro děti za účast na nedělní bohoslužbě a páteční mše sv.: za nedělní účast 

si děti po mši sv. vyzvednou vpředu na lavičce kartičku dané neděle, na které je vždy 

růžek k odstřihnutí. Ten si pak lepí na karton, který dostali při první kartičce spolu 

s krabičkou. Během školního roku se budeme učit Ježíše poznávat a všímat si, jak jedná 

v různých situacích. To se učíme právě v pátek při mši sv. v Hnojníku. Tam také 

dostáváme úkoly, které spolu doma s pomocí rodičů plníme. 

• Nedělní liturgie: Vždy v neděli na lavicích před mší sv. bude leták s nedělním čtením, 

který bude možno sledovat během mše sv., abychom lépe vnímali Boží slovo. V něm 

bude i vložen list nejen s úkoly pro děti, ale budou tam i krátké články pro dospělé.   

• Ministranti: Prosíme rodiče o vyzvednutí přihlášek pro ministranty, jsou v zákristii. 

Podle počtu přihlášek budou stanoveny termíny schůzek. Více informací je na přihlášce.  

• Výuka náboženství: rozvrh hodin je již ustálen a vyvěšen na nástěnce. V Třanovické 

škole se bude učit v pondělí, chybí nám ještě upřesnit čas, kdy se bude učit. Výuka na 
školách začne v týdnu od 23.9.2019. Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně výuky 

náboženství, pište na email: rkf.hnojnik@doo.cz  
• Scholička: opět v tomto školním roce se bude scházet scholička v pátky po mši sv. 

v Hnojníku co 14 dní. Začínáme v pátek 27.9.2019 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







2019/2020

„SVATOST“

25. – 27. 10. 2019  
cvilín

29. 11. – 1. 12. 2019  

17. – 19. 4. 2020 
Frýdlant nad Ostravicí

www.ministranti.doo.cz








