
 
 

v týdnu od 18.10. do 25.10. 2020 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Není mše sv.  0 

NE 

18.10. 

29. neděle  

v mezidobí 

 

Misijní neděle 

  Za + Teresę Kowalczyk, męża i zięcia P 

Hn 9:00 Za + Julii Cymorkovou (10. výr. úmrtí) Č 

  
Za + rodinu Skarkovou a Sobkovou  
a s prosbou o požehnání 

Č 

PO 

19.10. 

Sv. Pavla od Kříže, 
kněze Hn 7:15 Není mše sv.  0 

ÚT 

20.10. 
 Hn 7:15 

Za + Jana a Růženu Fojcikových a syna 
Jana  

Č 

ST 

21.10. 
Bl. Karla Rakouského Hn 7:15 Za żywych i + parafian P 

ČT 

22.10. 

Sv. Jana Pavla II., 
papeže Tř 18:00 Za + Josefa Kaniu  Č 

PÁ 

23.10. 

Sv. Jana 
Kapistránského, kněze Hn 18:00 

Za + Bronislavu a Leopolda Filipcovy 
a rodiče z obou stran 

Č 

SO 

24.10. 

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

 KL 16:30 Nie będzie Mszy Św.  0 

NE 

25.10. 

30. neděle  

v mezidobí 

  Za + Gretę i Tadeusza Skupień P 

Hn 9:00 Za + rodiče Szokalovy a syny Č 

  Za + Karola Kaletę, żonę i syna Józefa  P 

 
 

 



 
 

z neděle 18.10.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v Hnojníku ve farním kostele bude od 14:30 hod možnost tiché modlitby – adorace 
s možností přijmout sv. přijímání. Od 15 hod bude modlitba růžence v jazyce českém 
 v Třanovicích bude od 15:30 hod možnost tiché modlitby – adorace s možností 
přijmout sv. přijímání. Od 16 hod bude modlitba růžence v jazyce českém 
 Na lavicích budou připraveny kartičky v obou jazycích, které nás připraví k přijetí 
eucharistie, po přijetí sv. přijímání se chvíli zastavíme v lavici a poté odcházíme domů. 
Sv. Přijímání se bude podávat průběžně.  
 Na modlitbu růžence pak zůstane skupinka 6 osob 

• V pondělí:  
 v Třanovicích ve 14 hod bude pohřeb + Anna Žvaková – pohřbu se může zúčastnit 30 
osob 

• V úterý: v K.Lhotce v 17:00 hod modlitba růžence v jazyce českém a možnost přijetí sv. 
přijímání  

• V sobotu:    
 v Hnojníku od 18:00 hod možnost adorace a přijetí sv. přijímání 

• Příští neděle:  
 v Hnojníku mše sv. v 9 hod - bude pouze jedna mše sv. se zadanými úmysly, které 
byly na tuto neděli. Mše sv. se mohou účastnit 2 osoby z rodiny, které mají zadaný 
úmysl. Úmysly mší sv. jsou v rozpise bohoslužeb. Mše sv. bude v jazyce polském.  
 v Hnojníku odpoledne od 14:30 hod bude možnost tiché modlitby a adorace 
s možností přijmout sv. přijímání, v 15 hod bude modlitba růžence.  
 Stejně tak v Třanovicích. Od 15:30 hod možnost tiché modlitby a adorace s možností 
přijetí sv. přijímání, v 16 hod - modlitba růžence.  
 

• Nouzový stav a jeho opatření: od 14.10.2020 se snížil počet účastníků bohoslužeb na 6. 
Pro pohřby a svatby je dovolen počet účastníků 30.  

• Mše svaté: budou slouženy tak, jak je napsáno na rozpise bohoslužeb. V neděli bude 
pouze 1 mše svatá ve farním kostele v Hnojníku.  Věřící, jsou uvolněni od fyzické účasti 
na mši sv. Sledujte  proto ČT2, TVNOE, Radio Proglas či jiné youtube kanály z farností.  

• Společná modlitba s o biskupem Martinem: Na tomto odkazu se můžete společně 
spojit v modlitbě růžence s o. biskupem Martinem Davidem, který s malou skupinkou 
věřících se bude v úterý, čtvrtek a v sobotu modlit v kapli biskupství  
https://youtu.be/Uc34igl8yy4. Připojit se lze také přes facebook diecéze.  

• Podávání Eucharistie: v neděli odpoledne dle rozpisu nebo při sobotní adoraci 
v Hnojníku. Adoraci také vysíláme živě z kostela přes youtube kanál.  

• Změna času z letního na zimní proběhne příští víkend ze soboty na neděli se ručičky 
na hodinách posunou ze 3 h na 2 hod. Nemusíte mít obavu, že zaspíte, jelikož do 
kostela tentokrát spěchat nemusíte.  

• Od 25.10. můžeme pro duše v očistci získat plnomocné odpustky za podmínek: sv. 
přijímání, modlitba Věřím, Otče náš a na úmysl sv. Otce.  

• V případě potřeby návštěvy nemocných, pohřbů aj. volejte 558696239 nebo 731625655.  
 



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

     Udatný rytíři a princezno, pomalu se ti plní kartičkami plakát č. 1 s tématem: „JSI 
JEDINEČNÝ!“ Teď budeš muset být trpělivý, jelikož obrázky dostaneš se zpožděním, až to bude 
možné. Termín odevzdání plakátu č. 1 je odloženo. Co ale můžeš:   

o Plnit postupně úkoly, které se určitě k tobě dostanou, jelikož možností je spousta. Nejlépe je 
najdeš na www.farnost-hnojník.cz, dále můžeš si o ně požádat na rkf.hnojnik@doo.cz Vyplněné 
úkoly si pak odkládej nebo je příležitostně můžeš vložit do poštovní schránky na faře.  

o Modlit se. Každý večer ve 20 hod se společně modlíme za ukončení pandemie, můžeš se přidat. 
Jestli chodíš spát dříve, můžeš se modlit i v jinou hodinu, podstatné je, abychom na to pamatovali 
každý den.  

o Každý čtvrtek na TV NOE v 18:30 hod je pořad OVEČKY. Jelikož výuku náboženství teď 
nemáme, i když nějakou podobu se snažíme tvořit, v tomto pořadu si můžeš ověřit vědomosti 
nebo se také dozvědět něco nového.  

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

29. týden v mezidobí (16.-23.10.2020): 

Hl. myšlenka: Milé princezny a stateční rytířové, minule jsme si nastínili co nám z kartiček, které 
si skládáme na plakátě, se začíná objevovat. Ano je to Kříž, velká láska Ježíše k nám. Ten, kříž je 
v palci naší ruky. Propojení těchto svou obrazů nám má připomenout, že každý z nás patří k Ježíši. 
Život každého z nás je propojen s křížem Ježíšovým. Dokonce nás provázejí slova apoštola Pavla, 
který píše v listu Římanům, že patříme ke Kristu a jsme údy jednoho těla (srov. Řím 12,4-5). Ježíš 
je hlavou tohoto těla a my jsme jeho částmi (údy). Aby tělo správně fungovalo, musí každá část plnit 
svou funkci (úkol). Nestačí, aby např. dnes pracovala jen ruka, zítra noha, pozítří jen plíce a hlava 
by měla volno. Všechny orgány spolupracují, pomáhají si navzájem. Tak i každý z vás je jedinečný 
a má svůj speciální úkol. Když nefunguje, oslabuje tělo a tělo samo o sobě nepracuje, jak by mělo.  
Na konci evangelia zazněla věta: „Co patří Bohu, dávejte Bohu.“ Co máme a patří to Bohu? Ano, 
je to náš život. Tím, že patříme k Ježíši, patříme do Božího království a zároveň patříme i Bohu. A 
jak mu ho máme odevzdávat? Tím, že si budeme uvědomovat každý den, každou chvíli svého života, 
že jsme v jeho náručí, spousta chvil, které prožíváme, on sám nám připravuje. Bez jeho vědomí se 
nepohne ani lístek na stromě. Proto se snažme být stále v jeho blízkosti, odevzdávejme mu své 
životy, zvláště nyní v tomto čase, kdy musíme být hodně doma a trávit spoustu času s ostatními členy 
domácnosti. A několik rad pro správné soužití s ostatními (už jsme si to říkali): žít spolu, vzájemně 
si odpouštět, dělat vše s láskou a radostí. A nakonec: žít v Boží blízkosti.   
Úkoly:  
1. Pro zpestření si poslechni:  https://www.youtube.com/watch?v=wTy_iEXeAUo 

2. Carlos Acutis – nový mladý světec. Na těchto odkazech si můžeš přečíst krátký životopis o něm. 
Jeho životním plánem bylo, být neustále v Boží blízkosti. Po přečtení jeho životopisu napiš, které 
chvíle života byl na blízku Bohu. Pak napiš momenty, které tě zaujaly nebo překvapily. Co si z jeho 
života můžeš vzít jako příklad „být v Boží blízkosti“. Jeho příběh ti může přečíst i někdo 
z dospělých, pokud ještě neumíš pořádně číst.  

https://www.idnes.cz/zpravy/zahranicni/blahoreceni-svatoreceni-carlo-assisi-acutis-vatikan-
katolicka-cirkev-papez-frantisek.A201012_151205_zahranicni_dtt 

https://www.lumendelumine.cz/index.php?page=novi-svati-se-objevuji-mezi-detmi 

Pro mladší rytíře a princezny je příloha k vypracování: dolepit obrázek, lze také najít na odkaze: 

http://www.kanan.cz/kvizy/29mezidobia.pdf 

 



V dnešním evangeliu říkal Pán Ježíš, že máme vše, co je Boží, dávat Bohu. Protože i my patříme 

Bohu, měli bychom se snažit být co nejvíc s ním. Na obrázku je několik věcí, které nám doma i 

venku mohou Pána Boha připomínat. Vystřihni je a nalep do velkého obrázku, na místa, kam se 

nejlépe hodí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


