
 
 

v týdnu od 22.9. do 29.9. 2018 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  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 

PO 

23.9. 

Památka sv. Pia 
z Pietrelciny, kněze 

Hn 
kaple 

8:30 Za duše v očistci Č 

ÚT 

24.9. 
 Hn 7:15 Na určitý úmysl Č 

ST 

25.9. 
 Hn 7:15 Za żywych i + parafian P 

ČT 

26.9. 

Sv. Kosmy a Damiána, 
mučedníků Tř 18:00 Za + Michala Fuliera, manželku a syna  Č 

PÁ 

27.9. 

Památka sv. Vincence 
z Paula, kněze Hn 18:00 Za + otce Rudolfa Wawerku (24. výr. úmrtí) Č 

SO 

28.9. 

Slavnost sv. Václava, 
mučedníka,  

hlavního patrona 
českého národa 

Tř 7:30 Za duše v očistci Č 

 KL 16:30 Z prośbą o zdrowie P 

NE 

29.9. 

26. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 
Za + Jana Kowalczyk, żonę Emilię  
i żywą rodzinę 

P 

Hn 8:45 
Za + Martu Čubokovou, sourozence, rodiče, 
+ Alžbětu Hlouškovou a s prosbou o zdraví 

Č 

Tř 10:00 Na podziękowanie i z prośbą P 

 
 

 



 
 

z neděle 22.09.2019  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: Děkovné bohoslužby za úrodu - dožínkové 
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy kostelů, výše sbírky z min. neděle na 
církevní školství: 5. 936,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 
 v zákristii: prodej kalendáře od Cor Jesu 
 děkujeme všem za přípravu dožínkových mší sv.  

• V pondělí: v Hnojníku v 8:30hod 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. již ze slavnosti sv. Václava se 

zaměřením na děti a mládež 
• V sobotu:   

 v Hnojníku: ranní mše sv. nebude, v kapli sv. Kryštofa od 18 hod adorace do 19 hod, 
zakončeno svátostným požehnáním 
 v Třanovicích v 7:00 modlitba růžence, v 7:30 mše sv.  

• 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: letáčky si můžete vzít domů, je tam vložena i příloha s úkoly pro děti a 
info 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: začíná v tomto týdnu od 23.9.2019 na všech školách ve farnosti. 
V Třanovicích učíme v pondělí 1.-3. třídu od 13:15 hod, 4.-5. třída od 14 hod, 
v K.Lhotce je posunut začátek hodiny na 13 hod. Rozvrh hodin je na nástěnce a webu 
farnosti.   

• 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 4.10.2019. Z důvodu nemoci se posouvá 
termín. 

• Zpívání dětí v Třanovicích: nácvik písniček by byl co 14 dní v 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. 

• V sobotu 5.10.2019 se uskuteční děkanátní pouť našeho děkanátu do frýdecké baziliky 
v úmyslu rodin a nových duchovních povolání. Začátek v 16 hod modlitbou růžence, 17 
hod adorace a v 18 hod mše sv. za účasti pomocného biskupa Mons. Martina Davida 

• 12.10.2019 na Hukvaldech proběhne pouť ministrantů. Ministranti mají plakátek 
v zákristi na nástěnce. Pokud zvažují účast je potřeba se přihlásit u ved. ministrantů 
Standy Rylka 



Rozvrh hodin výuky náboženství  
Rozkład lekcji nauki religii katolickiej  

 

Školní rok 2019/20 
 
 

Masarykova základní škola Hnojník 
 

Den Třída Hodina Vyučující 

Úterý 1.-2. 11:30 Mgr. Růžena Rylková 
Úterý 3. 12:45 Mons. Rudolf Sikora 
Úterý 4.-5.  12:45 Mgr. Růžena Rylková 
Úterý 6.-9. 13:45 Mgr. Růžena Rylková 

 
 
 

Základní škola Třanovice 
 

Den Třída Hodina Vyučující 

Pondělí 1.-5. 
13:15 

14:00 (4.-5.tř.) 
Mgr. Růžena Rylková 
Mons. Rudolf Sikora 

 

 

Základní škola T.G.M. Komorní Lhotka 
 

Den Třída Hodina Vyučující 

Pátek 1.-5. 13:00 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 

 


