
 
 

v týdnu od 13.12. do 20.12. 2020 

 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 15:30 Za + Irenu Grzegorzovou Č 

NE 

13.12. 

3. neděle 

adventní 

 

„Gaudete“ 
Růžová 

Hn 7:30 Za + Irenę i Emila Unucka P 

Hn 8:45 Za + Zuzanu a Bronislava Skotnicovy Č 

Tř 10:00 
Na poděkování za obdržené milosti  

s prosbou o nové pro celou rodinu 
Č 

PO 

14.12. 

Památka  

sv. Jana od Kříže,  

kněze a učitele církve 
Tř 17:00 Za + Emilię Skocz P 

ÚT 

15.12. 
 Hn 7:15 Za živé a + farníky  Č 

ST 

16.12. 
 Hn 7:15 Za + Irenę Grzegorz P 

ČT 

17.12. 
 Tř 17:00 Za + Marii Volnou  Č 

PÁ 

18.12. 
 Hn 18:00 Za + Marii Volnou Č 

SO 

19.12. 

 Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 KL 15:30 Za + Irenę Grzegorz P 

NE 

20.12. 

 

4. neděle  

adventní 
 

Hn 7:30 
Za + Anielę Labaj, syna Jana oraz żywą  
i + rodzinę z obu stron 

P 

Hn 8:45 Za + manžely Peterkovy a 2 syny Č 

Tř 10:00 Za + Lidię Tomík i rodziców  P 

 
 

 



 
 

z neděle 13.12.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 prodej vánočních oplatků po mších sv., odpoledne při podávání sv. přijímání nebo 

v týdnu na faře. (5ks á 10,-Kč; 10ks á 20,-Kč); Okno č. 12, zároveň prosím o platbu za 
2.pol. 50,-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 

• V pondělí: v Hnojníku od 8 hod úklid kostela před Vánocemi, prosím o pomoc při 

úklidu 

• V úterý:  
 v Hnojníku v 15:30 h pohřeb + Antonín Trpišovski 

• Ve středu: v Třanovicích úklid kostela od 15 hod před Vánocemi, prosím o pomoc při 

úklidu 

• V sobotu:    
 v Hnojníku není ranní mše sv.,  
 V Třanovicích od 9 hod příležitost ke zpovědi, bude i cizí zpovědník, během zpovědi 

bude možnost přijmout i sv. přijímání 
 v K.Lhotce od 15 hod příležitost ke zpovědi, příp. i po mši sv.  
 od 18:00 hod možnost adorace a přijetí sv. přijímání – bude přenášeno živě přes 

youtube kanál farnosti 
• Příští neděle:  

 v Hnojníku od 14 hod příležitost ke zpovědi s cizím zpovědníkem, během zpovědi 

bude možno přijmout sv. přijímání  
• Počet účastníků na bohoslužbách: Počet je stanoven na 30% z celkového počtu míst 

k sezení v daném kostele. V K.Lhotce: 30 účastníků, v Hnojníku: 70 účastníků, 

v Třanovicích: 50 účastníků 

• Modlitba růžence je vždy v týdnu půl hodiny před mší sv. 

• Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před mší sv.   

• Během doby adventní je v kostele vzadu pokladnička pro dar na Misie. Tam můžete 

vložit svůj dar.   

• Zároveň mají děti k dispozici kartičky za účast na nedělní mši sv., vzít si je mohou 

v neděli po mši sv. nebo odpoledne při podávání sv. přijímání. Dostanou zpětně i za 

dobu, kdy nebyly bohoslužby pro veřejnost.  

• Setkání u adventního věnce: pro děti a nejen pro ně, jsme připravili čtení na každý den 

večer po 18 hod, do kterého se můžete zaposlouchat a je zakončeno úkolem. Pro 3. 

neděli adventní jsme připravili i malý soutěžní kvíz, který je umístěn pod videem na 

youtube kanálu. Z plnění úkolu nám můžete zaslat i fotky nebo krátká videa, jak se vám 

daří plnit úkoly.  

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

pandemie   


