
 
 

v týdnu od 4.10. do 11.10. 2020 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO 

3.10. 
 

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 

PO 

5.10. 
 Hn 7:15 Není mše sv.  0 

ÚT 

6.10. 
Sv. Bruna, kněze Hn 7:15 Za živé a + farníky  Č 

ST 

7.10. 

Památka Panny Marie 
Růžencové Hn 7:15 Na podziękowanie i z prośbą P 

ČT 

8.10. 
 Tř 18:00 

Za + Eduarda Janczyk, rodziców z obu 
stron i + Alojzego Czernik, siostrę Irenę 
oraz Annę Madecką  

P 

PÁ 

9.10. 

Sv. Dionýsia, biskupa, 
a druhů, mučedníků Hn 18:00 

Za + Milana Moravce (4. výr. úmrtí),  
živou a + rodinu 

Č 

SO 

10.10. 

Sobotní památka 
Panny Marie Hn 7:15 Za żywą i + rodzinę Łabuda i Klajsek P 

 KL 16:30 
Za + Stefanię i Franciszka Brecher 
 i wnuka Andrzeja 

P 

NE 

11.10. 

28. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą   P 

Hn 8:45 
Za + Jolanu Ramíkovou, manžela,  
dceru Zdeňku a syna Roberta 

Č 

Tř 10:00 Za + Józefa i Janę Gomola  P 

 
 

 



 
 

z neděle 04.10.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v zákristii máte k dispozici: kalendáře na r. 2021 – stolní 69,-Kč, na stěnu 59,-Kč, na 
čtení je možno objednat 
 výše sbírky z min. neděle na opravy kostelů: 15.162,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 

• V pondělí:  
 v Hnojníku není ranní mše sv.   

• V úterý: v K.Lhotce v 17 hod modlitba růžence a možnost přijetí sv. přijímání v jazyce 
českém  

• Ve čtvrtek:  
 v Třanovicích od 17:30 modlitba růžence 

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

• V sobotu:   
 v K.Lhotce od 16 hod modlitba růžence 
 v Hnojníku od 18:30 adorace ve farním kostele 

• Příští neděle:  
 v Třanovicích v 9:25 modlitba růžence 
 v Hnojníku odpoledne modlitba růžence v jazyce polském   
  

• 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 proti šíření nákazy COVID-19: stále platí daná nařízení: desinfekce rukou, 
roušky, vynechává se pozdravení pokoje. Navíc po dobu 14 dnů (5.-18.10.2020) účast 

na bohoslužbách do 100 osob sedících, při stání jsou rozestupy a nebudeme zpívat při 
mši sv. Po dobu trvání nouzového stavu jsou zrušeny akce ve větším měřítku – např. 
ministrantská pouť v Krnově 10.10.2020. Vše se zveřejňuje na webu či facebooku 
farnosti.  

• Výuka náboženství na všech školách naší farnosti probíhá, jelikož není kroužek, ale 
nepovinný předmět.  

• Mládež děkanátu Frýdek-dolní hledá nové logo. Do soutěže se může zapojit každý 
mladý z našeho děkanátu. Hledáme něco neotřelého a nového, co by zaujalo vás mladé. 
Logo by mělo obsahovat některou z následujících věcí: Symboly křesťanství, Pannu 
Marii jako patronku našeho děkanátu, mladého člověka, 8 farností naší části děkanátu 
nebo specifika našeho kraje. Posílat své návrhy můžete na mail 
marketa.rylkova@gmail.com do konce října. Odměnou za nejlepší návrh je poukaz na 
celostátní setkání mládeže, které by se mělo konat příští rok v Hradci Králové. Neváhejte 
a zapojte se. 
 


