
 
 

v týdnu od 29.11. do 6.12. 2020 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

30.11. 

Svátek sv. Ondřeje, 
apoštola Tř 17:00 Za + Františka Polocha a živou rodinu Č 

ÚT 

1.12. 

Sv. Edmunda 
Kampiána, kněze a 

mučedníka 
Hn 7:15 Za + Milana Trnovského  Č 

ST 

2.12. 
 Hn 7:15 Za żywych i + parafian P 

ČT 

3.12. 

Památka sv. Františka 
Xaverského, kněze Tř 17:00 Za żywych i + członków żywego różańca  P 

PÁ 

4.12. 

Sv. Jana Damašského, 
kněze a učitele církve Hn 18:00 

Za + Emila Chodura, živou a + rodinu s 
prosbou o uzdravení Jana Džupiny Č 

SO 

5.12. 

 Hn 7:15 Není mše sv.   0 

 KL 15:30 
Na podziękowanie i z prośbą za żywą 
rodzinę 

P 

NE 

6.12. 

2. neděle 

adventní 

Hn 7:30 Za + Irenę Grzegorz P 

Hn 8:45 Za + Pavla Šlapku a syna Pavlíka Č 

Tř 10:00 Za + rodzinę Skulina i Wojoczek  P 

 
 

 



 
 

z neděle 29.11.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 při bohoslužbách bude žehnání adventních věnců, kdo nebude na mši sv. má možnost 
si požehnat adventní věnce doma – na webu farnosti je text k žehnání 
 prodej vánočních oplatků po mších sv., odpoledne při podávání sv. přijímání nebo 
v týdnu na faře. (5ks á 10,-Kč; 10ks á 20,-Kč) 
 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 čtvrtek: v Třanovicích od 16:30 hod adorace a mše sv. zakončená litanií a 
svátostným požehnáním 

• 1. pátek v měsíci: v Hnojníku od 17:30 adorace, mše sv. pak zakončena litanií a 
svátostným požehnáním  

• 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:  
 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  
 

• Počet účastníků na bohoslužbách je 20 osob, pokud nedojde ke změně v průběhu 
příštího týdne. Přednost na mši sv. má rodina, která má zadaný úmysl 

• Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před mší sv.  
• MISIJNÍ KALENDÁŘE: jsou ještě k dispozici  
• Během doby adventní jsme vyzvání o. biskupy k půstu a almužně o 3 středách (tj. 2., 

9. a 16. 12.2020). Jelikož nebylo možné v říjnu uskutečnit sbírku na misie, bude 
v kostelích vzadu dána pokladnička na úmysl misií, kde budete moci vkládat svůj dar.  

• Do Vánoc určitě nebudou páteční mše sv. pro děti. Přesto jsme se pokusili prožít advent 
jinak a to virtuálně. Od 1. prosince vždy od 18 hod si nejen děti budou moci 
poslechnout adventní čtení na pokračování, které bude zakončeno úkolem. Chceme 
tímto vytvořit pomyslný adventní kalendář s malými úkoly. Více se dozvíte v upoutávce 
na webu o 1. neděli adventní. Poslouchat mohou i dospělí.  

• Od pondělí 30.11.2020 se děti opět postupně vracejí do škol. Chci připomenout, že s tím 
souvisí i výuka náboženství, která se bude vyučovat dle možností. Jelikož se děti 
nemohou ve skupinách míchat, nelze proto učit podle rozvrhu, jak byl stanoven na 
začátku šk. roku. Prosím proto rodiče, aby sledovali své emaily, kde dostanou informaci, 
kdy bude mít výuku jejich dítě. Chceme alespoň něco dohnat.  

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

pandemie   


