
 
 

v týdnu od 20.12. do 27.12. 2020 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 + rodiče Peterkovy a 2 syny Č 

Tř 10:00 Za + Lidię Tomík i rodziców P 

PO 

21.12. 

Sv. Petra Kanisia, 
kněze a učitele církve Tř 17:00 Za + Jiřího Klimšu Č 

ÚT 

22.12. 
 Hn 7:15 Za + Irenu Grzegorzovou  Č 

ST 

23.12. 
 Hn 7:15 Za ˛zywych i + parafian P 

ČT 

24.12. 

Vigilie slavnosti 

Narození Páně 
 

Štědrý den 

KL 15:30 Za + Vlastimila Lanču Č 

Hn 20:30 Na určitý úmysl Č+P 

Tř 22:00 
Za + Stanisława Filipiec, rodziców i córkę 
Sonię  P 

PÁ 

25.12. 

Slavnost 

Narození Páně 

Hn 7:30 Za + Marię Kolesar i męża P 

Hn 8:45 
Za + Otýlii a Karla Slaninovy,  
živou a + rodinu Č 

Tř 10:00 
Za + rodinu Dudovou, Nogolovou, Klimszovou 
a Kulhánkovou Č 

KL 11:30 Za + Bożenę Bonczek i rodzinę P 

SO 

26.12. 

Svátek sv. Štěpána, 
jáhna a prvomučeníka Hn 7:30 

Za + Andrzeja Brecher oraz prarodziców Lotter 
i Brecher P 

 
Hn 8:45 

Za živou a + rodinu Grimovou, Damkovou, 
Pilichovou, Smékalovou a Šťastnou Č 

Tř 10:00 Za + Irenę Grzegorz P 

NE 

27.12. 

 

Svátek  

sv. Rodiny, 

Ježíše, Marie  

a Josefa 
 

Hn 7:30 
Za + Józefa Malirz (niedoż. 70 lat),  
żywą i + rodzinę 

P 

Hn 8:45 

Za + Václava Zajace, rodiče z obou stran, 
bratra Františka, sestru Jarmilu a manžela  
a živou rodinu 

Č 

Tř 10:00 
Za + Emilii Husovou, manžela Rudolfa a živou 
rodinu Husovou  

Č 

 
 



 
 

z neděle 20.12.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v Hnojníku odpoledne ve 14 hod příležitost ke svátosti smíření s cizím zpovědníkem, 
během zpovídání bude možnost přijmout sv. přijímání 
 vánoční oplatky 
 Na TV NOE byla odeslána sbírka ve výši: 4.568,- Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 

• Na svátek sv. Štěpána filiální kostel v Třanovicích slaví výročí posvěcení kostela, 116 
let.  

• Počet účastníků na bohoslužbách: Počet je stanoven na 20% z max. počtu míst 
k sezení v daném kostele. V K.Lhotce: 15 účastníků, v Hnojníku: 50 účastníků, 
v Třanovicích: 35 účastníků. Toto je platné zatím do 23.12.2020. 

• Při bohoslužbách není dovoleno hromadně zpívat – o Vánocích proto nebudeme moci 
si zazpívat koledy. Můžeme však zpívat doma v rodinách, proto využijme i rodinná 
setkání ke zpěvu koled v rodinách, pokud to bude možné.   

• Modlitba růžence je vždy v týdnu půl hodiny před mší sv. 
• Příležitost ke svátosti smíření v týdnu: půl hodiny před mší sv.   
• Během dnešní neděle ještě můžete vložit svůj dar na misie. Vzadu v kostele je 

pokladnička.  
• Kartičky za nedělní účast pro děti: vyzvednout si můžete po mši sv. nebo také 

odpoledne při otevření kostela 
• Setkání u adventního věnce: ještě do 24.12.2020 máte děti možnost se zaposlouchat do 

adventních čtení, kterými vkročíme do slavení vánočních svátků. 
• Možnost návštěvy kostelů o Vánocích: z důvodu omezení účasti na bohoslužbách o 

Vánocích je možnost navštívit kostel k tiché modlitbě, adoraci a zároveň přijmout sv. 
přijímání ve dnech 25. – 27.12. 2020 ve stanovenou dobu, která je v přehledné tabulce na 
nástěnce a webu farnosti.  

• Betlémské světlo: možnost odebrání bude 24.12.2020 po mších sv. nebo 25.12.2020 
v odpoledních hodinách při otevření kostela. Nezapomeňte si lucerničky.  

• Během týdne může dojít ke změnám, nevíme, jak se bude situace vyvíjet dál, jelikož 
ohlášky se píší na týden dopředu, sledujte proto aktuální informace i na webu farnosti 
příp. na nástěnkách při kostele.  

• Stále platí uvolnění od fyzické účasti na mši sv. v neděli a svátky, využívejme televizní 
či internetové přenosy bohoslužeb.  

• Tříkrálová sbírka: zatím není známo, jak by měla probíhat, budou určitá omezení. Jsou 
připraveny dvě varianty. Bližší informace budou známy po 4.1.2021 podle aktuální 
situace. Sbírka je prodloužena do 23.1.2021.  

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

pandemie   



Možnost návštěvy kostela o vánočních svátcích   

25. - 27. 12. 2020 

k tiché modlitbě, adoraci u jesliček  

a  přijetí sv. přijímání 

 

 

  Hnojník Třanovice Komorní Lhotka 

25.12.2020 

 

Otevřeno 13:30 – 16:00 14:00 – 16:00 10:00 – 11:00 

Sv.přijímání 14:00 – 15:00 14:30 – 15:30 11:30 mše sv. 

26.12.2020 

 

Otevřeno 13:30 – 16:00 14:00 – 16:00  

Sv.přijímání 14:00 – 15:00 14:30 – 15:30 

27.12.2020 

 

Otevřeno 13:30 – 16:00 14:00 – 16:00  

Sv.přijímání 14:00 – 15:00 14:00 – 15:00 

 

Kostel je otevřen rodinám s dětmi, ale i těm, kteří z důvodu omezení 

počtu účastníků na bohoslužbách se nemohou zúčastnit svátečních 

bohoslužeb v kostele. 

 

Betlémské světlo si budete moci odnést do svých domovů 

24.12.2020 po mších sv., 25.12.2020 odpoledne v době 

otevření kostela jak je uvedeno výše. Přineste si s sebou 

lucerny nebo svíce ve sklenicích, tak abyste mohli světlo 

přinést domů.   

!!! Doma pak dbejte opatrnosti s otevřeným ohněm, ať nedojde 

k požáru!!! 

 


