
 
 

v týdnu od 27.9. do 4.10. 2020 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 
Za + rodziców Wandę i Franciszka Lotter  
i wnuka Andrzeja 

P 

NE 

27.9. 

26. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 
Za + Jana i Teresę Sikora, córki, syna a 
zięciów 

P 

Hn 8:45 
Za + Jana Fojcika, vnuky Michaelu  
a Daniela 

Č 

Tř 10:00 

Za + Alojzego Jochymek, na 
podziękowanie i z prośbą do Opatrzności 
Bożej za 70 lat życia oraz 25 lat małżeństwa 

P 

PO 

28.9. 

Slavnost 

 sv. Václava, 

mučedníka 

Hn 8:00 Za + Zdeňka Fornůska a manželku Irenu Č 

ÚT 

29.9. 

Svátek sv. Michaela, 
Gabriela a Rafaela, 

archandělů 
Hn 7:15 Za živé a + farníky  Č 

ST 

30.9. 

Památka sv. Jeronýma, 
kněze a učitele církve Hn 7:15 Za + Emilię Pawlus P 

ČT 

1.10. 

Památka s. Terezie od 
Dítěte Ježíše, panny  

a učitelky církve 
Tř 18:00 Za żywych i + członków żywego różańca  P 

PÁ 

2.10. 

Památka sv. andělů 
strážných  Hn 18:00 

Za + Martu Čubokovou, sourozence, rodiče 
a s prosbou o zdraví 

Č 

SO 

3.10. 

Sobotní památka 
Panny Marie Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 

KL 16:30 
Za + Viktora Kieczku (10.výr. úmrtí),  
+ rodinu Kieczkovou a Smilovskou 

Č 

Tř 18:00 

Za + Stanislava Skulinu, zetě Františka, 
živou rodinu s prosbou o Boží milosti a 
vedení Duchem Sv.   

Č 

NE 

4.10. 

27. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + Josefa a Štěpánku Ciompovy Č 

Hn 9:30 Za prvokomunikanty a jejich rodiny Č+P 

 
 

 



 
 

z neděle 27.09.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• 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 měsíční na opravy kostelů 
 výše sbírky z min. neděle na církevní školy: 5.153,-Kč; výtěžek z koláčů 
v Třanovicích na opravu kostela 2.053,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 

• V pondělí: Doporučený svátek – hlavního patrona Českého národa 
 v Hnojníku v 7:30 modlitba růžence a v 8 hod mše sv.   

• Ve čtvrtek:  
 v Třanovicích od 17:30 adorace a mše sv. zakončena litanií a svátostným požehnáním  

• V pátek:  
 v Hnojníku od 17:30 adorace, mše sv. s katechezí pro děti, mše sv. zakončená litanií a 
svátostným požehnáním  

• V sobotu:   
 v Hnojníku není ranní mše sv. a adorace večer, v kostele od 9 hod bude nácvik dětí 
k slavnosti 1. sv. přijímání a 1. svátost smíření dětí  
 v K.Lhotce od 16 hod modlitba růžence, po mši sv. křest 
 v Třanovicích v 17:30 modlitba růžence na úmysl rodin a nových duchovních 
povolání, v 18 hod mše sv., tím se spojíme v modlitbě s o. biskupem Martinem a 
místním společenstvím v bazilice ve Frýdku.  

• Příští neděle:  
 v Hnojníku v 7:00 hod modlitba růžence a mše sv. pro farníky. V 9:30 hod bude 
slavnost 1. sv. přijímání dětí loňských 3. tříd. Mše sv. bude pouze pro děti a jejich 
rodiny. Prosím ostatní farníky, aby využili mše sv. v sobotu nebo ráno v neděli 
v Hnojníku.  
 

• Nedělní liturgie: letáčky si prosím rozeberte domů, jsou tam úkoly pro děti a informace 
z farnosti.  

• Modlitba růžence během měsíce října: vždy půl hodiny před mší sv., pouze 
v Hnojníku v neděli bude odpoledne v 15 hod a v K.Lhotce v úterý v 17 hod. Více na 
rozpisu na nástěnce.  

• Opatření ohledně restrikcí proti šíření nákazy Covid-19: o. biskup Martin David 
vydal jednoduché nařízení, které si můžete přečíst na nástěnce nebo webu farnosti.  

• Oprava střechy na kostele v Třanovicích: velké poděkování patří všem 
dobrovolníkům za pomoc při opravě střechy a ženám, které přichystaly občerstvení. 
Díky velké obětavosti se podařilo při dobrém počasí zakrýt celou střechu. Chybí pouze 
svody a natření střechy nad zákristií. Všem Pán Bůh zaplať za pomoc, modlitby a 
finanční dary. Pomoc nelze vyčíslit penězi, ale dobrý Bůh jistě jednou odplatí svou 
měnou.  
 



 
RŮŽENCOVÉ  POBOŽNOSTI 

 

NABOŻEŃSTWA  RÓŻAŃCOWE 
 

Hnojník - Gnojnik 

 
 

 Modlitba růžence v týdnu úterý, středa a sobota v 6:45 v kostele! 
 

Třanovice - Trzanowice 
 

Neděle 
3.10. 

17:30(č) 
11.10. 
9:25(p) 

18.10. 
9:25(č) 

25.10. 
9:25(p) 

 
 V týdnu bude modlitba růžence před mší sv. v 17:30! 

 

Komorní Lhotka – Ligotka Kameralna 
 
 

 
 

 
 Při růžencových pobožnostech v úterý je možno přijmout  

sv. přijímání! 
 Každou sobotu bude modlitba růžence před mší sv. v 16:00! 

 

Neděle 
4.10. 

7:00(č) 
11.10. 

15:00(p) 
18.10. 

15:00(č) 
25.10. 

15:00(p) 

Pátek 
2.10. 

adorace 
17:30 

9.10. 
17:30 

16.10. 
17:30 

23.10. 
17:30 

30.10. 
17:30 

Úterý 
6.10. 

17:00(č) 
13.10. 

17:00(p) 
20.10. 

17:00(č) 
27.10. 

17:00(p) 
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Klikněte sem a napište adresu 

 

 

 

 

Pokyn apoštolského administrátora  
v souvislosti s aktuální situací epidemie Covid-19 

 
 
S ohledem na aktuální vývoj situace koronavirové nákazy vybízím duchovní správce a věřící 
ostravsko – opavské diecéze, aby při bohoslužbách ve farnostech dodržovali  přísnější 
hygienická opatření známá z jarních měsíců: 

v Nepoužívat svěcenou vodu v kropenkách. 

v Desinfikovat ruce při příchodu do kostela.  

Celebrant a udělovatelé eucharistie si desinfikují ruce před podáváním svatého přijímání. 

v Dodržovat nařízení o používání roušek.  

Roušku je možné sundat při četbě čtení či zpěvu žalmu.  
Pozn.: Platí, že setkají-li se osoby, z nichž jedna je později pozitivně testována, ale po 
celou dobu setkání užívají tyto osoby roušku, nemusí ten, který byl v kontaktu s pozitivně 
testovanou osobou, do karantény.  

v Vynechat podání ruky při pozdravení pokoje.  

Gesto pozdravení je možné vykonat vzájemnou úklonou nebo jej zcela vynechat. 

 
Omezení počtu osob 

Podle účinného opatření Ministerstva zdravotnictví neplatí pro bohoslužby žádná omezení 
počtu účastníků, a to bez ohledu na to, zda se konají ve vnitřních nebo ve venkovních 
prostorech. Na bohoslužby ovšem dopadá omezení spočívající v povinnosti dvoumetrových 
rozestupů mezi účastníky zdržujícími se mimo určené místo k sezení; to neplatí v případě 
členů domácnosti. Sedící účastníci bohoslužeb rozestupy zachovávat nemusí. Uvedený 
požadavek zachování rozestupů se týká bohoslužeb, jichž se účastní více než 10 stojících 
osob (ve vnitřních prostorech), nebo 50 stojících osob (v případě venkovních prostor). 
 
Chci poděkovat všem za ohleduplnost a za respektování a dodržování těchto jednoduchých 
opatření. Nejednejme se strachem, ale se zodpovědností.  Ať Kristus živě přítomný 
v eucharistii a tam, kde jsou lidé shromážděni v jeho jménu, provází dále naše společenství 
na cestě a dává nám zakoušet svou blízkost.  
 
 
 
+ Martin David 
apoštolský administrátor 
 
 

V Ostravě 25. 9. 2020 
 

 


