
FARNÍ    (IN)FORMÁTOR 
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.  

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

Slavnost Všech svatých (30.10.- 6.11.2020): 

Hl. myšlenka: Milé princezny a stateční rytířové Pán Ježíš v dnešním evangeliu několikrát použil stejné 
slovo. Jistě vám neuniklo. Bylo to slovo BLAHOSLAVENÍ. Jak bychom si mohli toto slovo vysvětlit nebo 
přeložit? Blahoslavení znamená mimořádně šťastný, naplněn blahem. Šťastni jsou proto, že patří K Ježíši, 
patří do Božího království. Jsou v Boží blízkosti. 
Jedna z vět, která dnes zazněla „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ (Mt 5,8). Co 
například tato věta znamená? Čím víc budeme žít jako správní rytířové a princezny, tak jak si o tom 
povídáme každý týden, tím více budeme mít čisté srdce a tím lépe uvidíme Boha, tím lépe ho poznáme. 
Chtěl(a) bys někdy vidět Boha? Pohled na Boha musí být velkolepý. Zde na zemi si to ani nevíme 
představit, ale určitě stojí za to usilovat o čisté srdce. Pak také Ježíš říká: „Blahoslavení milosrdní, neboť 
oni dojdou milosrdenství.“ (Mt 5, 7). Milosrdný člověk je ten, který má milé srdce a tím také umí pomáhat 
druhým lidem. Když i ty budeš pomáhat druhým, jistě i Bůh pomůže tobě. Ježíš také zmiňuje i ty, kdo trpí 
a pláčou. Víš proč? Protože i v těžkých chvílích se spoléhají na Boha, vidí ho jako milujícího Otce a už tím 
jsou šťastní, protože své utrpení spojují s utrpením Ježíšovým na kříži. I rodiče, když ti někdy něco 
nedovolí, to nedělají proto, že by tě neměli rádi, ale právě proto, že tě mají rádi a nechtějí, aby se ti vedlo 
špatně, a učí tě, že v životě se člověk nemá jen dobře. Napadá mě jedno přísloví: „Pán Bůh dopouští, ale 
neopouští“. A o tom je i dnešních osm blahoslavenství.    
Úkoly:  
1. K doplnění myšlenek: https://www.youtube.com/watch?v=7RoDvWrlEdo     

2. Osm blahoslavenství se také nazývá programem Božího království. Kdo je to vlastně svatý? Zkus podle 
osmi rad dnešního evangelia napsat nebo nakreslit charakteristiku člověka, který je svatý.  

3. Napiš modlitbu za zemřelé. O co bys poprosil milosrdného Boha pro duše, které jsou v očistci?    

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

http://www.kanan.cz/kvizy/vsechsvatych2.pdf 
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v týdnu od 1.11. do 8.11. 2020 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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, + Rudolfa a Emilii Husovy 

Č 

PO 

2.11. 

Vzpomínka na všechny 
věrné zemřelé Hn  Za všechny věrné zemřelé Č 

ÚT 

3.11. 

Sv. Martina de Porres, 
řeholníka Hn  

Za + Vlastimila Zuczka, syna Ladislava, 
prarodiče Emila a Drahomíru Zuczkovy  

Č 

ST 

4.11. 

Památka sv. Karla 
Boromejského, 

biskupa 
Hn  Za żywych i + parafian P 

ČT 

5.11. 
 Tř  Za živé a + členy živého růžence  Č 

PÁ 

6.11. 
1. pátek v měsíci! Hn  Za živou rodinu Sikorovou a děti  Č 

SO 

7.11. 

Sobotní památka 
Panny Marie Hn  Není mše sv.  0 

 KL  Na podziękowanie i z prośbą o dalsze łaski P 

NE 

8.11. 

32. neděle  

v mezidobí 

  Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn  Za + Vladislava Dordu, manželku a rodiče Č 

  Za + rodzinę Franek   P 

 
 

 



 
 

z neděle 01.11.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 dopoledne bude v 9 hod vysílána mše sv. přes youtube kanál farnosti 
 odpoledne v Hnojníku ve farním kostele bude možnost přijmout sv. přijímání 14:30-
15:00 hod 
 v Třanovicích bude možnost přijmout sv. přijímání 15:30 -16:00 hod 

• V pondělí: bude vysílána mše sv. přes youtube kanál farnosti v 18 hod za všechny 
zemřelé 

• V sobotu:    
 v Hnojníku od 18:00 hod možnost adorace a přijetí sv. přijímání – bude přenášeno 
živě přes youtube kanál farnosti 

• 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  
 

• 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.  

• Plnomocné odpustky pro duše v očistci bude možno získat po celý měsíc listopad za 
obvyklých podmínek: Sv. přijímání, Otče náš, Věřím a modlitba na úmysl sv. Otce 

• Otevření hrobky baronů Bessů v Hnojníku v čase dušičkovém: 1.- 2.11.2020  od 13-
16 hod. Možnost krátké modlitby za zemřelé.  

• Pobožnost za zemřelé na hřbitovech letos nebude. Abychom se mohli spojit 
v modlitbě společně za naše zemřelé budeme v neděli 8.11.2020 v 17 hod vysílat 
z hrobky baronů Bessů pobožnost za zemřelé, kde vložíme i vaše úmysly za vaše blízké 
zemřelé. Pokud byste chtěli připojit své úmysly za zemřelé, pište na farní 
email:rkf.hnojnik@doo.cz.  

• 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.  

• Máme k dispozici „MISIJNÍ KALENDÁŘE“ tak jak jste byli zvyklí. Příspěvkem 
150,- nebo 300,- Kč přispějete na obživu nebo vzdělání dětí v misijních oblastech. 
Kalendáře budou k mání v neděli odpoledne v kostelích při podávání eucharistie 
s kasičkou nebo si můžete vyzvednout na faře.  

• 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.  

 


