
FARNÍ    (IN)FORMÁTOR 
BOŽÍ KRÁLOVSTVÍ JE MEZI NÁMI – NEDĚLNÍ EVANGELIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020-21 

     Udatný rytíři a princezno, za normálních okolností by už plakát č. 1 byl zaplněný a ukázal by se ti první 
obrázek. Dnešní neděli by už byl k mání druhý plakát s tématem „S JEŽÍŠEM JSI SVĚTLO PRO TENTO 
SVĚT!“ Další plakát se bude týkat právě období, které prožíváme. Je podzim a brzy nastane i zima. Možná 
bude i sněžit, ale to se uvidí. Čeho nyní hodně přibývá je tma. Hodně musíme svítit. Tma v našich životech 
však může být ještě horší než ta venku. Tma v životě totiž představuje např. zlo, bolest, nemoc, hádka, 
smutek, válka, nenávist... Ježíš však říká, že máme být světlem pro tento svět. Jak? Malými činy. Úsměv, 
pozdrav, povzbuzení, poděkování... A když budu napojen na velký zdroj – Ježíše – tak budu druhým svítit 
jako reflektor. A o to se budeme snažit v druhé úrovni, čili plnit úkoly plakátu č. 2. Co stále 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.  

******************************************************************************* 
32. neděle v mezidobí (6. – 13. 11.2020): 
Hl. myšlenka: Milé princezny a stateční rytířové určitě jste někdy byli na nějaké svatbě nebo alespoň máte 
představu, jak to na takové svatbě chodí. Na koho se nejvíce svatebčané těší? Na ženicha a nevěstu. Ale 
myslím, že na nevěstu ještě více. Každý s očekáváním vyhlíží, jak bude vypadat, jaké bude mít šaty, jaký 
bude mít účes, jestli ji poznáme atd. V době Ježíšově to však bylo trochu jinak. Při četbě nebo naslouchání 
dnešního evangelia, jsme mohli zaregistrovat, že na ženicha čekaly družičky. Měly sebou lampy, ale ne 
všechny byly dobře připravené. Všechny se moc na ženicha těšily, ale smůlu měly ty nepřipravené. Svou 
nedůsledností přišly o setkání s ženichem a o účast na svatbě. Hodně je to mrzelo, ale nedalo se nic dělat. 
Co Ježíš chce říct skrze tento příběh? Stejně tak, jako družičky nevěděly, kdy přijde ženich, ani my nevíme, 
kdy se setkáme s Ježíšem v Jeho království. Setkáváme se s ním sice v modlitbě, v kostele, v Božím Slově. 
Ale vidět Ježíše tváří v Tvář, to bude až ve chvíli smrti. Běží nyní měsíc listopad, navštěvujeme hřbitovy, 
tato návštěva by nám to měla zvlášť připomenout. Co jsou to ty nepřipravené lampy, bez oleje? To je náš 
život. Co bude hlavní náplní našeho života, to bude nebo nebude hořet ve chvíli, kdy ženich – Ježíš přijde? 
Žijme tak, abychom ve chvíli setkání mohli uslyšet: „Ty jsi můj rytíř! Ty jsi moje milovaná princezna! 
Tobě patří místo u mého stolu v Božím království.“ 
 

Úkoly:  
1. K doplnění myšlenek opět video: https://www.youtube.com/watch?v=k7r-LYqR7sU 

2. Nakresli, jak mohla vypadat lampa, kterou měly družičky. Místo, kde by měl být nalitý olej, si během 
týdne dopisuj slova, která by mohla být olejem do lampy. Jaký olej by tam měl být? Bude lampa dobře 
svítit, až přijde ženich?    

3. Příkladem připravené družičky je i sv. Anežka Česká. Budeme si ji připomínat 13.11. Jistě o ní něco víš. 
Napiš, jaký olej měla připravený, když přišel ženich? Více o Anežce vylušti na: 
https://kc.biskupstvi.cz/storage/f/Anezka_Ceska/Anezka_Ceska_lustenka_A5.pdf     

Pro mladší rytíře a princezny je příloha k vypracování: http://www.kanan.cz/kvizy/32mezidobia2.pdf 





 
 

v týdnu od 8.11. do 15.11. 2020 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 + Ludmiłę Franek (1.rocz. śmierci), 
męża Józefa i rodziców z obu stron 

P 

PO 

9.11. 

Svátek Posvěcení 
lateránské baziliky Tř  

Za + Hedviku Rylkovou, rodiče z obou 
stran a + rodinu Guziurovou a Rylkovou 

Č 

ÚT 

10.11. 

Památka sv. Lva 
Velikého, papeže 
 a učitele církve 

Hn  Za živé a + farníky  Č 

ST 

11.11. 

Památka sv. Martina, 
biskupa Hn  Za + Joannę i Antoniego Pawera P 

ČT 

12.11. 

Památka sv. Josafata, 
biskupa a mučedníka  Tř  Za + rodinu Korčovou  Č 

PÁ 

13.11. 

Památka sv. Anežky 
České, panny  Hn  Za děti a jejich rodiny Č 

SO 

14.11. 

Sobotní památka 
Panny Marie Hn  Za + Marię i Rudolfa Tomanek P 

 KL  Není úmysl Č 

NE 

15.11. 

33. neděle  

v mezidobí 

  Za + rodzinę Plonka i Tomosz P 

Hn  
Za + Boženu a Stanislava Špokových, 
vnuka Borise a zetě Rostislava 

Č 

  Za + rodinu Korčovou a živou rodinu  Č 

 
 

 



 
 

z neděle 08.11.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• 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 Hnojníku z hrobky baronů Bessů bude přenášena živě v 17 hod přes youtube 
kanál farnosti pobožnost za zemřelé, při které připojíme i prosby za zemřelé z vašich 
rodin 

• V úterý: v K.Lhotce pohřeb ve 14 hod + Eduard Wojnar 
• V sobotu:    

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

• Příští neděle: Výročí posvěcení farního kostela v Hnojníku – 208 let 
 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 

• 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.  
 


