
 
 

v týdnu od 6.9. do 13.9. 2020 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 Za farní společenství KL Č 

NE 

6.9. 

23. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + Emilię Pawlus P 

Hn 8:45 Za + Konráda Vengláře (11. výr. úmrtí) Č 

Tř 10:00 Za živou a + rodinu Živnou a Sztefkovou Č 

PO 

7.9. 

Sv. Melichara 
Grodeckého, kněze a 

mučedníka 
Hn 7:15 Za + Emilii Pawlusovou Č 

ÚT 

8.9. 

Svátek Narození 
Panny Marie Hn 7:15 Za živé a + farníky a + Elišku Miturovou  Č 

ST 

9.9. 

Sv. Petra Klavera, 
kněze Hn 7:15 Za + Wilhelma Dordę i rodziców P 

ČT 

10.9. 

Bl. Karla Spinoly, 
kněze a mučedníka Hn 18:00 Na podziękowanie i z prośbą  P 

PÁ 

11.9. 
 Hn 18:00 Za + Viléma Volného (nedož. 95 let) Č 

SO 

12.9. 

Jména Panny Marie Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 KL 16:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

NE 

13.9. 

24. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za żywą i + rodzinę Unucka P 

Hn 8:45 Za + Anežku a Ericha Lacné Č 

Tř 10:00 Za dusze w czyśćcu  P 

 
 

 



 
 

z neděle 06.09.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v zákristii máte k dispozici: kalendáře na r. 2021 – stolní 69,-Kč, na stěnu 59,-Kč, na 
čtení je možno objednat, zároveň je k vyzvednutí: Okno č. 9, Tarsicius, IN!, Nezbeda 

• Ve středu: v Hnojníku v 15:30 hod pohřeb + Josef Kania s přejezdem na třanovický 
hřbitov 

• Ve čtvrtek: nebude v Třanovicích mše sv., ale v Hnojníku z důvodu oprav na kostele. 
Viz rozpis bohoslužeb 

• V pátek:  
 v Hnojníku od 17:30 modlitba růžence, mše sv. s katechezí pro děti 

• V sobotu:   
 v Hnojníku ranní mše sv. nebude, večer možnost adorace od 18:30 hod 
 v Hnojníku v sálce od 9 hod příprava dětí k 1. sv. přijímání z loňských 3. tříd 
 v Hnojníku ve 14 hod svatba bez mše sv.  

• Příští neděle:  
 při bohoslužbách sbírka na chrámy ve Svaté Zemi, původně se měla uskutečnit před 
Velikonocemi na Zelený čtvrtek.   
 v Třanovicích po mši sv. křest 
 

• Výuka náboženství: v letošním šk. roce jsme zavedli el. přihlašování na webu naší 
farnosti (www.farnost-hnojnik.cz), kdo potřebuje papírovou přihlášku kontaktuje na tel. 
731625655. Pokud někde dostanou děti papírovou přihlášku prosím o její vyplnění a 
zaslání zpět. Rozvrh hodin je vyvěšen na webu a na nástěnce. Výuka začne od 
14.9.2020 

• Páteční mše sv. v Hnojníku pro děti: v pátek 4.9. jsme začali opět prožívat mše sv. se 
zaměřením na děti, letošní téma je: „Boží království je mezi námi“. Učíme se být 
udatnými rytíři a princeznami, k tomu nám pomáhá vždy myšlenka z nedělního 
evangelia a plnění úkolů, za které se dostávají bodíky ve formě nálepek.  

• Kartičky za účast na mši sv. v neděli: aby kartičky měly svůj smysl, je dobré být 
v pátek na mši sv., protože se vážou na výklad z evangelia. Kartičky se lepí na plakát a 
postupně se tvoří obraz. Obrazů bude celkem 5 a každý bude něčím charakterizován. 
Více na webu farnosti nebo příloha Nedělní liturgie. 

• Letáčky nedělní liturgie: od nového školního roku budeme vkládat do liturgií i další 
informace, proto si prosím letáčky berte domů.   

• Oprava střechy na kostele v Třanovicích: opět prosím o pomoc v pondělí 7.9.2020 od 
7 hod ráno, měly by začít tesařské práce a bude se pokračovat dle počasí v úterý a 
dalších dnech. V případě pomoci kontaktujte Martina Smilovského na tel. 605274110. 
Zároveň prosím opět ženy o pomoc při přípravě občerstvení pro brigádníky – 
svačina, teplé jídlo, buchty, bábovky. Občerstvení má na starosti p. Baśka Smilovská, tel. 
603112661 – obracejte se na ni. Tímto děkuji za pomoc v min. týdnu a prosím nadále o 
brigády, jak bude potřeba.  
 



BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE MEZI NÁMI – NEDĚLNÍ EVANGELIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-21 

     V letošním školním roce nás bude provázet téma BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ MEZI NÁMI.  Budeme 
se snažit o to, aby Boží království jsme žili a dále jej šířili. Propůjčíme si postavy zdatného rytíře a 
princezny, kteří budou procházet výchovou na královském dvoře. Během školního roku postupně 
dostaneme 5 plakátů, do kterých budeme lepit kartičky, které obdržíme v neděli za účast na mši sv. 
Po nalepení 9 kartiček, nám vždy vznikne jeden obraz na plakátě, který bude vystihovat 5 důležitých 
oblastí v našem životě. Každý plakát má 9 polí – pro 9 nasbíraných kartiček.  

PRAVIDLA UDATNÉHO RYTÍŘE A PRINCEZNY PRO ŠKOLNÍ ROK 2020-21:  

1.  Kromě 5 plakátů je také úvodní plakát s obrázkem rytíře a princezny, které ke království patří. 
Ty si vystřihneš postavičku, která ti přísluší a podepíšeš  ji. Dáš ji své jméno. Bude pak 
připevněna na nástěnku a bude se pak postupně přesouvat, podle toho, jak ty sám se budeš snažit.  

2.  Na druhou stranu plakátu (formát A4) si budeš lepit jednoduché nálepky  - za účast na 
páteční mši sv., za splněné úkoly, za zápis do společné kroniky. Nálepky budou k dispozici v pátek 
po mši sv. Za splněný úkol budou nálepky v dané přihrádce na nástěnce (něco podobného jako bylo 
vloni). 

3. Aby kartičky měly svůj smysl, je dobré navštěvovat páteční mše sv., jinak kartičky zůstanou 
jen vyzvednutím v neděli.  

4. Úkoly se budou odevzdávat vždy za týden, pokud nestihneš, můžeš i později, ale moc 
nedoporučujeme. Po uplynutí 9 týdnů se PLAKÁTY S NALEPENÝMI KARTIČKAMI A 
NÁLEPKAMI  odevzdají, abychom ti mohli posunout danou postavičku o úroveň výš. TZV. 
VYŠŠÍ LEVEL. (termíny odevzdání napíšeme na celý rok) 

5. Šance pro postup do vyšší úrovně: na jednom plakátu je potřebné získat min. 30 nálepek, lze i 
více, ale počítáme s tím, že ne vždy stihnete úkol nebo budete třeba nemocní. Pokud se ti nepodaří 
ani 30 nálepek, můžeš klidně pokračovat dále, s tím, že až získat těch 30 postoupíš dál. Tzn. budeme 
sčítat nálepky z více plakátů.  

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

23. týden v mezidobí (4.-11.9.2020): 

Hl. myšlenka: Svátosti křtu jsme se stali členy Božího království. Abychom nedělali ostudu našemu 
Králi a Královně, je potřebné, abychom se naučili chovat jako pravý rytíř a pravá princezna. O to se 
budeme snažit během celého školního roku.  
   Na konci dnešního evangelia jsme slyšeli větu: „Kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu 
mém, tam jsem já uprostřed nich.“ (Mt 18,20) Co nám milé princezny a rytíři, chce Ježíš říci? 
Abychom drželi pospolu. Protože království, ve kterém si každý dělá, co chce a po svém, kde není 
žádná spolupráce, respekt a ohleduplnost, tam to království moc dobře fungovat nebude. Proto je 
potřeba pracovat na dobrých vztazích mezi sebou. Co to bude znamenat?  K tomu mě napadá jedno 
přísloví: „Nečiň druhému to, co sám nemáš rád.“ Jedno upozornění: Sami to vše nezvládneme, 
pozvěme k tomu Ježíše a svěřme mu to v modlitbě, aby nám pomohl nedělat druhému to, co my 
sami nechceme.  
Úkoly:  

1. Vystřihnout postavičku pro nástěnku – rytíře nebo princezny 

2. Najdi si v Bibli text Řím 12,4-5 (pokud ještě nezvládneš, pomohou ti rodiče nebo někdo starší). 
Tento text vystihuje téma prvního plakátu, který zní: „JSI JEDINEČNÝ.“ Jak by namaloval tento 
úryvek nějaký malíř? Pokus se o to. Namaluj tam také sebe jako rytíře či princeznu.  Můžete doma 
o tom přemýšlet i celá rodina, každý něco přidá a vznikne společný obraz. Dotvořit to lze i různými 
myšlenkami, které vás napadnou.   


