
 
 

v týdnu od 13.9. do 20.9. 2020 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  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 

PO 

14.9. 

Svátek Povýšení 
svatého Kříže Hn 18:00 Za + Zdeňka Fornůska a manželku Irenu Č 

ÚT 

15.9. 

Památka  

Panny Marie Bolestné 
Hn 7:15 Za + Emilii Pawlusovou  Č 

ST 

16.9. 

Památka sv. Ludmily, 

mučednice 
Hn 7:15 

Za żywych i + parafian oraz  

na podziękowanie i z prośbą 
P 

ČT 

17.9. 
 Hn 18:00 

Za + Otu Onderka a + rodiče  

Otýlii a Františka  
Č 

PÁ 

18.9. 

Sv. Januária, biskupa  

a mučedníka Hn 18:00 Za + Emilii Pawlusovou Č 

SO 

19.9. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 KL 16:30 Za živou a + rodinu Č 

NE 

20.9. 

25. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 
Za + Anielę Labaj, syna Jana,  

żywą i + rodzinę z obu stron 
P 

Hn 8:45 
Za + Josefa Kolíska, živou a + rodinu 

Kolískovou a Káňovou 
Č 

Tř 10:00 Za + Pavla a Emílii Fojtíkovy, dceru a syna  Č 

 
 

 



 
 

z neděle 13.09.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v zákristii máte k dispozici: kalendáře na r. 2021 – stolní 69,-Kč, na stěnu 59,-Kč, na 

čtení je možno objednat 

 sbírka při bohoslužbách na chrámy ve Svaté Zemi  

 v Třanovicích po mši sv. křest 

• V pondělí: v Hnojníku je ranní mše sv. přesunuta na večer v 18 hod 

• 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 

• Příští neděle:  
 při bohoslužbách sbírka na církevní školy   
 

• Výuka náboženství: začínáme v tomto týdnu od 14.9.2020 podle rozvrhu hodin, stále 

můžete přihlašovat své děti el. přihláškou na www.farnost-hnojnik.cz; v případě papírové 

přihlášky se ozvěte na tel. 731625655.  
• Páteční mše sv. v Hnojníku pro děti: zveme děti i rodiče na páteční mše sv., které jsou 

zaměřeny na ně, při nichž probíhá i celoroční soutěž. S tím souvisí i kartičky pro děti za 

nedělní účast na mši sv. Více v příloze Nedělní liturgie.  
• VKH Ostrava: společenství vysokoškolských studentů, kteří studují v Ostravě a chtějí 

se zúčastnit nejen mše sv. pro jejich skupinu, ale i duchovně růst a vzdělávat se. Více 

plakát na nástěnce.  
• Oprava střechy na kostele v Třanovicích: opět prosím o pomoc při opravě kostela 

v Třanovicích v pondělí 14.9.2020 od 7 hod ráno, 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.   
 





  

za obnovu rodin  
 

3. 10. 2020 - FRÝDEK  
Bazilika  
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PROGRAM

CVILÍN

POMOC

DOPRAVA

aktuální informace na:



CÍRKEVNÍ KONZERVATOŘ NĚMECKÉHO ŘÁDU 

KOSTEL SVATÉHO KŘÍŽE  - UL. MATIČNÍ 

     9:00  mše svatá - celebruje biskup Martin David 

  10:30   přednáška: Potřebujeme seniory ve společnosti   
                                PhDr. Ing. Marie Oujezdská   
  12:30   vystoupení studentů církevní konzervatoře 

Bližší informace: Ludmila Kaňoková 734 876 497, seniori@doo.cz 

BISKUPSTVÍ OSTRAVSKO  - OPAVSKÉ, CENTRUM PRO RODINU A SOCIÁLNÍ PÉČI 

SRDEČNĚ ZVE NA 


