
 
 

v týdnu od 15.9. do 22.9. 2018 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  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 
0 

Tř 10:00 
Za + Alojzego Jochymek, + Franciszka 

Zwardoń i rodziców z obu stron 
P 

PO 

16.9. 

Památka sv. Ludmily, 

mučednice 
Hn 

kaple 
8:30 Na určitý úmysl Č 

ÚT 

17.9. 

Sv. Kormélia, papeže, 

a Cypriána, biskupa, 

mučedníků 
Hn 7:15 Za živé a + farníky Č 

ST 

18.9. 
 Hn 7:15 Za żywą i + rodzinę Franek P 

ČT 

19.9. 

Sv. Januária,  

biskupa a mučedníka 
Tř 18:00 Za + Jerzego Guzik  P 

PÁ 

20.9. 

Památka sv. Ondřeje 

Kim Tae-gona, kněze, 

Pavla Chong Ha-sanga 

a druhů, mučedníků 

Hn 18:00 
Za + rodinu Fišerovou, Slaninovou a 

sourozence 
Č 

SO 

21.9. 

Svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty Hn 7:15 

Za + Libuši Danelovou, manžela Františka, 

+ Karla Skudrzika, syna Karla, + rodinu 

Bialoňovou, Skudrzikovou a Danelovou 

Č 

 KL 16:30 Na určitý úmysl  Č 

NE 

22.9. 

25. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + rodzinę Biernat i Trombik P 

Hn 8:45 Za + Karla Vršku a Emilii Polakovou Č 

Tř 10:00 Za +Josefa a Janu Gomolových Č 

 
 

 



 
 

z neděle 15.09.2019  
___________________________________________________________________________________ 

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

 v zákristii k odebrání: Nezbeda pro děti, prodej kalendáře od Cor Jesu 
 Dnes v neděli 15. 9. proběhne blahořečení P. Henkese v Limburgu. Tv Noe se 

podařilo dojednat přímý přenos beatifikační bohoslužby. Upozorněte, prosím, své 

farníky v nedělních ohláškách, že je možné beatifikaci na Tv Noe od 14:00 sledovat. Od 

13:00 hod nabízí TV Noe dokument o životě a působení P. Richarda Henkese. 
• V pondělí: v Hnojníku v 8:30hod mše sv. v kapli sv. Kryštofa 
• Ve středu: z důvodu konference bude uzavřena farní kancelář!!! 
• 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: Děkovné bohoslužby za úrodu - dožínkové 
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy kostelů 

• 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.  

Letáčky si můžete vzít domů, budou i k dispozici vzadu na stolečku nebo poličce 

• 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. Výuka na 
školách začne v týdnu od 23.9.2019. Vyjímka je na škole v K. Lhotce, tam bude 

náboženství již v 20.9., následující týden v pátek.  Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně 

výuky náboženství, pište na email: rkf.hnojnik@doo.cz  
• Scholička v Hnojníku: 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 
• Zpívání dětí v Třanovicích: nácvik písniček by byl co 14 dní neděli po mši sv. Začíná 

se v neděli 29.9.2019. Prosím rodiče, kteří by rádi také slyšely zpívání dětí při mši sv., 

aby je poslaly na nácvik. Nácvik povedou Barbora a Marie Smilovské. 
• Dne 21. září si naše společnost připomíná Mezinárodní den míru. Tento den v rámci 

Evropského roku kulturního dědictví proběhne další ročník akce „A zvony zvoní“, která 

má za cíl v jeden okamžik rozeznít v celé Evropě co největší počet zvonů na zdůraznění 

nesmírné hodnoty míru a významu společně sdíleného kulturního dědictví. I naše kostely 

se rozezní od 18 hod na 15min.  


