
 
 

v týdnu od 25.10. do 1.11. 2020 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Nie będzie Mszy św.  0 

NE 

25.10. 

30. neděle  

v mezidobí 
 

  Nie jest intecja P 

Hn 9:00 Za + rodiče Szokalovy a syny Č 

  Za + Karola Kaletę, żonę i syna Józefa P 

PO 

26.10. 
 Hn  Není mše sv.  0 

ÚT 

27.10. 
 Hn  Za živé a + farníky  Č 

ST 

28.10. 

Svátek sv. Šimona  
a Judy, apoštolů Hn  

Na podziękowanie i z prośbą z okazji 78 
urodzin z prośbą o Błogosławieństwo Boże 

P 

ČT 

29.10. 
 Tř  Za + Jana a Johanku Lipowských  Č 

PÁ 

30.10. 
 Hn  

Za + rodinu Cichou, Zamarskou  
a Ševčíkovou 

Č 

SO 

31.10. 

Sobotní památka 
Panny Marie Hn  Za + Josefa Gągolu  Č 

 KL  Není mše sv.  0 

NE 

1.11. 

Slavnost  

Všech svatých 

  
Za + Annę, Jana i Marię Lipowskich oraz   
+ zięciów Zdeňka i Mirosława 

P 

Hn  
Za + Danu Čubokovou, + Aloisii 
Hlouškovou a s prosbou o zdraví 

Č 

  
Za + Marii Ovčaříovou, manžela  
a živou rodinu  

Č 

 
 

 



 
 

z neděle 25.10.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v Hnojníku ve farním kostele bude možnost přijmou sv. přijímání 14:30-15:00 hod 
 v Třanovicích bude možnost přijmout sv. přijímání 15:30 -16:00 hod 
 Modlitba růžence již nebude – rodiny nebo osobně se pomodlete doma 

• V pondělí:  
 v K.Lhotce ve 12 hod bude pohřeb + Hermína Chrobáková – pohřbu se může 
zúčastnit 10 osob 

• V úterý: v K.Lhotce již nebude modlitba růžence  
• V sobotu:    

 v Hnojníku od 18:00 hod možnost adorace a přijetí sv. přijímání 
• Příští neděle:  

 v Hnojníku bude možnost přijmout sv. přijímání od 14:30 -15:00 hod 
 v Třanovicích bude možnost přijmout sv. přijímání od 15:30 – 16:00 hod  
 

• Nouzový stav a jeho opatření: od 22.10.2020 se snížil počet účastníků bohoslužeb na 2. 
Pro pohřby a svatby je dovolen počet účastníků 10.  

• Mše svaté: budou slouženy soukromě na úmysly, tak jak je rozepsáno v rozpise 
bohoslužeb. Věřící, jsou uvolněni od fyzické účasti na nedělní mši sv. Sledujte  proto 
ČT2, TVNOE, Radio Proglas či jiné youtube kanály z farností.  

• Podávání Eucharistie: v neděli odpoledne dle rozpisu nebo při sobotní adoraci 
v Hnojníku. Podávat se bude průběžně, tak abychom dodrželi nařízení 2 osoby 
v místnosti. Budete informováni v kostele před příchodem.  

• Sobotní adoraci také vysíláme živě z farního kostela v Hnojníku přes youtube kanál. 
Adorace potrvá hodinu, proto se spojme v modlitbě na společné úmysly – za nemocné, 
zdravotníky a ukončení pandemie.  

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

• Otevření hrobky baronů Bessů v Hnojníku v čase dušičkovém: 1.- 2.11.  od 13-16 
hod. Možnost krátké modlitby za zemřelé.  

• Pokud potřebujete vyřídit církevní pohřeb, volejte prosím nejprve na tel. číslo 
558696239 nebo 731625655. Poté budete informování o dalším postupu. Stejně platí o 
nutnosti návštěvy nemocných – zaopatřování. Děkuji.  

• Během týdne mohou nastat i změny, proto sledujte web farnosti nebo vývěsky. Dále si 
můžete rozebrat nedělní liturgie, které jsou v pytlíku na dveřích kostela i s ohláškami.  

• Prosím o neustálou modlitbu za čas zkoušky, kterou prožíváme. Zvláště prosím o 

spojení v modlitbě růžence každý večer ve 20:00 hod – můžete se modlit s Proglasem, 

TVNOE či jiné youtube kanály.  

 



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.  

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

30. týden v mezidobí (23.-30.10.2020): 

Hl. myšlenka: Milé princezny a stateční rytířové posledně jsme si psali o tom, že máme žít v Boží 
blízkosti. To zvláště v prožívané době hodně potřebujeme. Proto si dnes nastíníme, jak žít v Boží 
blízkosti, aby nám nebylo těžko. Myslím, že za tu dobu co spolu se setkáváme a čteme evangelium, 
už tušíme, co je v Božím království nejdůležitější. Ano, je to LÁSKA. Z pohádek známe, že láska 
zažene každé zlo a vyřeší spoustu komplikací. Láska je opravdu to nejdůležitější co člověk může 
vlastnit. Pokaždé, když prokazujeme druhému člověku lásku v jakékoliv podobě, jsme vlastně 
v Boží blízkosti. Ježíš přece říká: „Co jste učinili jednomu z těchto nepatrných, mě jste učinili“ Jak 
konkrétně to mohu dělat?  
Nyní jsme více spolu než kdy jindy, takže lásku mohu prokazovat dost často a myslím, že to hodně 
všichni potřebujeme. Abychom nevytvářeli „dusno“, potřebujeme prokazovat lásky víc a víc. Třeba 
jen to, že pomohu mamince, aby nebyla tak vyčerpaná v jakékoliv maličkosti. Mohu se zeptat 
tatínka, jestli s něčím nepotřebuje pomoci. Vymyslet nějakou hru, aby nám spolu bylo  dobře, 
zvláště, když budou delší večery. Můžeme spolu něco tvořit a pak zajít na hřbitov, zapálit svíčku a 
pomodlit se za zemřelé. Myslím, že možností je spousta. Pak uvidíme, jak se nám daří tvořit i Boží 
království, protože budeme v Boží blízkosti.     
Úkoly:  
1. Znovu doporučuji:   https://www.youtube.com/watch?v=Vw-UCCe482I 

2. Láska je vlastně daný zákon v každém z nás, každý umí milovat, jen se tomu musíme učit. Napiš 
5 zákonů, které fungují v přírodě. Bůh je totiž vložil do přírody z lásky k nám.  

3. Návštěva hřbitova, tam zapal svíčku a popros Ježíše, aby byl milosrdný k duším v očistci. 
Modlitbu pak také můžeš napsat a odevzdat, až to bude možné.   

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

http://www.kanan.cz/kvizy/30mezidobia.pdf 

 




