
 
 

v týdnu od 15.11. do 22.11. 2020 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL  Není úmysl Č 

NE 

15.11. 

33. neděle  

v mezidobí 

Hn  Za + rodzinę Plonka i Tomosz P 

Hn  

Za + Františku Kašperovou, manžela 
Bohumíra, vnučku Renátku Kuboňovou 
(25. výr. úmrtí) a s prosbou o zdraví 

Č 

Tř  Za + rodinu Korčovou a živou rodinu Č 

PO 

16.11. 
Sv. Markéty Skotské Tř  Za żywą i + rodzinę Jochymek P 

ÚT 

17.11. 

Památka sv. Alžběty 
Uherské, řeholnice Hn  Za živé a + farníky  Č 

ST 

18.11. 

Posvěcení  
římských bazilik  
sv. Petra a Pavla 

Hn  Za dusze w czyśćcu P 

ČT 

19.11. 
 Tř  Za + Hildu Pavláskovou (6. výr. úmrtí)   Č 

PÁ 

20.11. 
 Hn  Za živé a + farníky Č 

SO 

21.11. 

Památka Zasvěcení 
Panny Marie v 

Jeruzalémě 
Hn  

Za + Josefa Moravce, manželku Miladu, 
dceru Miladu a pravnuka Ondřeje 

Č 

 KL  Za dusze w czyśścu P 

NE 

22.11. 

Slavnost  

Ježíše Krista 

Krále 

Hn  Za + Marię Oborną, żywą i + rodzinę P 

Hn  

Za + Libuši a Františka Danelovy, + Eriku  
a Karla Skudrzikovy, syna Karla, + rodinu 
Danelovou, Skudrzikovou a Bialoňovou 

Č 

Tř  Za + rodzinę Kaleta i Jochymek  P 

 
 

 



 
 

z neděle 15.11.2020  
___________________________________________________________________________________ 

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

• Ve středu: v Hnojníku pohřeb v 15 hod + Jana Pohludková 
• V pátek: Den modliteb naší farnosti za bohoslovce, nová kněžská povolání a rodiny. 

Živě budeme přenášet přes kanál youtube farnosti od 17:30 modlitbu růžence, v 18 hod 
mše sv. a po mši sv. adorace. Pokud chcete poslat prosby, které by se měly přednést při 
adoraci, můžete zasílat přes chat během vysílání nebo na email farnosti: 
rkf.hnojnik@doo.cz. Chceme se i tímto způsobem spojit celá farnost v modlitbách na 
společných úmyslech.  

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

• Příští neděle: Zakončení církevního roku 
 v 9 hod bude přenášena mše sv. živě, zakončena adorací, litanií a zasvěcením Kristu 
Králi 
 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  hygienická opatření a 
rozestupy.  

• 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. K adoraci můžete zasílat prosby, které budou 
předloženy ke konci adorace.  

• 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.  


