
 
 

v týdnu od 22.11. do 29.11. 2020 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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, Skudrzikovoau a Bialoňovou 

Č 

Tř  Za + rodzinę Kaleta i Jochymek P 

PO 

23.11. 

Sv. Klementa I., 
papeže a mučedníka Tř 17:00 

Za + Josefa Škorvagu, rodiče, synovce 
Petra, s prosbou o zdraví a Boží požehnání 
pro živou rodinu 

Č 

ÚT 

24.11. 

Památka sv. Ondřeje 
Dung Laca, kněze a 
druhů, mučedníků 

Hn 7:15 Za živé a + farníky  Č 

ST 

25.11. 

Sv. Kateřiny 
Alexandrijské,  

panny a mučednice 
Hn 7:15 Za + Ewę Filipek i męża P 

ČT 

26.11. 
 Tř 17:00 Za + Rudolfa Husa  Č 

PÁ 

27.11. 
 Hn 18:00 Za + Hildu Wawerkovou (15. výr. úmrtí) Č 

SO 

28.11. 

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

 KL 15:30 Za duše v očistci Č 

NE 

29.11. 

1. neděle 

adventní 

Hn 7:30 Za dusze w czyśćcu P 

Hn 8:45 Za + Barbaru Malyszovou Č 

Tř 10:00 Za duše v očistci  Č 

 
 

 



 
 

z neděle 22.11.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 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 

• Od pondělí 23.11.2020 budou bohoslužby opět v kostelích v obvyklém pořadu 
bohoslužeb. Max. účast věřících na bohoslužbách, pohřbech a svatbách je 20 osob. 
Přednost má rodina, která má zadanou intenci (úmysl mše sv.) Při tomto počtu není 
možné splnit fyzickou účast na mši sv. v neděli, proto je stále uvolnění od fyzické účasti 
na nedělní mši sv.  

• V pátek: v Hnojníku večerní mše sv. i přes zimní období bude v 18 hod, ostatní večerní 
mše sv. v zimním období budou o hodinu dříve.  

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

• Příští neděle: Začíná doba adventní 
 při bohoslužbách bude žehnání adventních věnců, v případě, že nebudete na mši sv. je 
možno si požehnat adventní věnce i doma v rodině, text najdete na webu farnosti  
 začne prodej vánočních oplatků 
 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  
 odpoledne v kostelích budou děti mít možnost si vyzvednout kartičky za účast na mši 
sv. (v balíčku dostanou i ty předešlé s plakátem č. 2) 
 

• Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před mší sv.  
• MISIJNÍ KALENDÁŘE: jsou ještě k dispozici  
• Ve vývěsce a na webu farnosti si můžete přečíst prohlášení biskupů ČBK, která vyzývá 

k postu a almužně 3 středy v prosinci – 2.,9. a 16.12. Více se můžete dočíst v listu.  

• Stále prosím o spojení v modlitbě růžence každý den ve 20:00 hod na úmysl ukončení 

pandemie   


