
 
 

v týdnu od 24.5. do 31.5. 2020 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 Za + Emilię Pawlus P 

NE 

24.5. 

7. neděle 

velikonoční 

Hn 7:30 Za dusze w czyśćcu P 

Hn 8:45 Za + Miloslavu Kudláčkovou Č 

Tř 10:00 Za + Adolfa Ryłko, żonę i + Józefa Živný P 

PO 

25.5. 

Sv. Bedy Ctihodného, 
kněze a učitele církve Hn 7:15 Za duše v očistci Č 

ÚT 

26.5. 

Památka sv. Filipa 
Neriho, kněze Hn 7:15 Za živé a + farníky  Č 

ST 

27.5. 

Sv. Augustina 
z Canterbury, biskupa Hn 7:15 Za żywą i + rodzinę Tadeusza Skupień P 

ČT 

28.5. 
 Tř 18:00 Za + Annu Fulierovou, manžela a syna  Č 

PÁ 

29.5. 
Sv. Pavla VI., papeže Hn 18:00 

Za + Andělu a Bedřicha Guziurovy,  
+ Boženu Andělovou a rodiče z obou stran 

Č 

SO 

30.5. 

Památka sv. Zdislavy Hn 7:15 
Za + Martina Zubka, manželku, dceru, zetě 
a + P. Rudolfa Zubka 

Č 

 KL 16:30 Za + Ludmilu Lipowskou Č 

NE 

31.5. 

Slavnost  

Seslání  

Ducha Svatého 

 

Hn 7:30 Za + Emilię Pawlus P 

Hn 8:45 Na poděkování a s prosbou Č 

Tř 10:00 Za + Eduarda Ryšku a rodiče z obou stran  Č 

 
 

 



 
 

z neděle 24.05.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v Hnojníku 7:10 a 9:45 májová pobožnost 
 v Třanovicích 9:40 májová pobožnost 
 sbírka při bohoslužbách: měsíční na opravy kostelů; výše sbírky z min. neděle na 
pronásledované křesťany na Blízkém Východě: 8.724,- Kč. Pán Bůh zaplať za 
dary!!! 

• V úterý:bude v K. Lhotce v 18 hod májová pobožnost s možností přijetí sv. přijímání 
v jazyce polském 

• Ve čtvrtek:  
 v Třanovicích od 17 hod příležitost ke zpovědi, od 17:40 májová pobožnost 

• V pátek:  
 v Hnojníku od 17 hod příležitost ke zpovědi, od 17:40 májová pobožnost 

• V sobotu:  
 v K.Lhotce od 15:30 hod příležitost ke zpovědi, od 16:15 májová pobožnost 
 možnost adorace v kapli sv. Kryštofa v 18:30 hod.  

• Příští neděle: Končí doba velikonoční 
 v Hnojníku 7:10 a 9:45 májová pobožnost 
 v Třanovicích 9:40 májová pobožnost, po mši sv. křty  
 

• Účastníci bohoslužeb dodržují pravidla ochrany – dezinfekce rukou a rouška 
zakrývající nos a ústa, dodržení rozestupů. Z důvodu ochrany varhaníka, je omezen 
vstup na kúr, omezení bude také v zákristii, jelikož je to místo ke zpovídání.  

• Svaté přijímání se doporučuje přijímat na ruku tak, že než přistoupí k podávajícímu 
sundá si roušku, levou ruku položí na pravou a zvedne tak, aby podávajícímu bylo 
zřejmé, že přijímá na ruku se vší důstojností, přijímající odpoví Amen, udělá krok do 
boku a přijme Nejsvětější svátost do úst. Starší osoby, které používají hůlky, mohou 
v klidu přijímat do úst s tím, že předem si sundají roušku.  

• Do odvolání se při nedělních a slavnostních bohoslužbách nebudou přinášet obětní 
dary.  

• Pokud jsou přítomny děti, mají vpředu před lavicemi kartičky za účast na mši sv., 
k dispozici je také nedělní liturgie, kterou si můžete rozebrat. 

• Náboženství ve školách již do konce školního roku nebude, mše sv. v pátek pro děti 
také nebudou. V neděli 14.6.2020 bude ve farním kostele mše sv. na zakončení 
školního roku. Děti, které chtějí ještě odevzdat vyplněné úkoly z nedělí od 1.3.-
31.5.2020 mohou tak učinit nejpozději do 8.6.2020, abychom mohli vyhodnotit práci 
za školní rok.   

• Mše svatá se společným udílením pomazání nemocných bude v sobotu 6.6.2020 v 10 
hod ve farním kostele v Hnojníku. Svátost pomazání nemocných může přijmout každý 
pokřtěný nad 60 let věku nebo ten, kdo je vážně nemocný. Před přijetím je potřebné 
přijmout svátost smíření – vykonat zpověď.  
 


