
 
 

v týdnu od 26.4. do 3.5. 2020 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL  Za żywą i + rodzinę P 

NE 

26.4. 

3. neděle 

velikonoční 

 

ŽIVĚ z kaple  
sv. Kryštofa 

Hn 
Kaple 

10:00 
Za + Danutę i Jana Buława, + Joannę 
i Ludwika Witasek i wnuka Radka 

P 

Hn 
Kaple 

10:00 
Za + Barboru Malyszovou Č 

Hn 
Kaple 

10:00 
Za + rodzinę Filipiec i Pieknik P 

PO 

27.4. 
 Hn 

Kaple 

18:00 
Za + Karla Martynka, rodiče a 2 sestry Č 

ÚT 

28.4. 

Sv. Petra Chanela, 
kněze a mučedníka Hn 

Kaple 

7:15 
Za živé a + farníky  Č 

ST 

29.4. 

Svátek sv. Kateřiny 
Sienské, panny a 
učitelky církve, 

patronky Evropy 

Hn 
Kaple 

7:15 
Prośba o dary Ducha Świętego P 

ČT 

30.4. 
Sv. Pia V., papeže  Hn 

Kaple 

18:00 
Za živé a + členy živého růžence  Č 

PÁ 

1.5. 

Sv. Josefa, dělníka 
První pátek v měsíci! 

Hn 
Kaple 

18:00 

Za + Josefa a Annu Ruszovy, živou rodinu  
a + Michala Gomolu   
ŽIVĚ z kaple sv. Kryštofa 

Č 

SO 

2.5. 

Památka sv. Atanáše, 
biskupa a učitele 

církve 
Hn 

Kaple 

7:15 
Za + Kristinu Peterkovou, manžela, syna, 
rodiče z obou stran a P. Rudolfa Zubka 

Č 

 KL 15:30 Není mše sv.  0 

NE 

3.5. 

4. neděle 

velikonoční 

Neděle 

 „Dobrého pastýře“ 

ŽIVĚ z kaple  
sv. Kryštofa 

Hn 
Kaple 

10:00 
Za + rodzinę Buba P 

Hn 
Kaple 

10:00 
Za + Stanislava Špoka, manželku Boženu, 
vnuka Borise  

Č 

Hn 
Kaple 

10:00 
Za + Petra Kunce (5. výr. úmrtí), + strýce 
Josefa a živou rodinu  

Č 

 
 

 



 
 

z neděle 26.04.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 26.04.2020 přenos nedělní mše sv. - ŽIVĚ z kaple sv. Kryštofa v 10:00 hod na 
www.farnost-hnojnik.cz 
 začíná týden modliteb za povolání k duchovnímu stavu 

• Od pondělí 27.04.2020 začíná postupné obnovování veřejných bohoslužeb za 
splnění daných hygienických podmínek 

• Od 27.4.-10.5.2020 – je možno se účastnit bohoslužeb nejvýše 15 osob. Během tohoto 
období budou mše sv. pouze v kapli sv. Kryštofa v Hnojníku. Bohoslužby se mohou 
zúčastnit ti, kteří mají zadanou intenci (úmysl mše sv.) Musíme mít na mysli, že do 
tohoto počtu jsou zahrnuti i kněz spolu s asistenci (kostelník, varhaník,  ministrant).  

• Od 11.5 – 24.5.2020 – je možno se účastnit bohoslužeb nejvýše 30 osob. Od tohoto 
období již začnou mše sv. v jednotlivých kostelích dle rozpisu pořadu bohoslužeb. 

• Od 25.5. – 7.6.2020 – je možno se účastnit bohoslužeb nejvýše 50 osob.  
• Od 8.6.2020 je účast neomezená.  

 
*********************************************************************** 

• Do 8.6.2020 budou nedělní mše sv. a slavnosti v týdnu přenášeny živě v neděli 8:45 a 
čtvrtek 21.5.2020 v 18 hod. Sledujte webové stránky farnosti. Do tohoto období je 
účast na mši sv. platná i přes sdělovací prostředky. Po tomto datu je již závazná fyzická 
účast na mši sv. Doporučujeme starším osobám a nemocným ještě posečkat doma.  

• Prosíme o trpělivost a shovívavost, dejme přednost těm, kdo mají zadanou mši sv. 
 
Opatření dle nařízení vlády ČR pro konání veřejných bohoslužeb:  

• kostel bude otevřen pro bohoslužby 15 min před bohoslužbou, přicházejme asi 5-7 min. 
před začátkem, tak abychom stihli desinfekci rukou. Je to z důvodu co nejkratšího 
setkání s větším počtem osob.  

• v kostele či kapli dodržujeme rozestupy 2 m, vyjma u rodin žijících v jedné domácnosti 
či jinak propojených osob (komunity) 

• každý účastník má roušku, vyjma při přijímání eucharistie 
• při vstupu do kostela či kaple si desinfikujeme ruce  
• na kůr má přístup pouze varhaník, účastníci bohoslužeb mohou vstoupit pouze do hlavní 

lodi kostela k bohoslužbě  
• při mši sv. se nepřinášejí dary – týká se nedělí a slavností 
• nepodávají se ruce při pozdravení pokoje a při vstupu se nežehnáme svěcenou vodou 
• pokud následuje další mše sv. (týká se kostela v Hnojníku v neděli), je potřeba kostel 

vyvětrat před další mší sv. Ti, kteří budou přicházet na českou mši sv., chvíli počkají 
venku, než se kostel provětrá, příp. vydesinfikuje.  

• kostel se průběžně udržuje v čistotě a desinfekci  
• Co se týče udělování dalších svátostí, zejména svátosti smíření (zpovědi) budeme 

postupně zveřejňovat možnosti. Určitě se nebude zpovídat v prvním období, kdy budeme 
ještě v kapli sv. Kryštofa, jelikož musíme dodržet pravidla pro shromažďování.  
 


