
 
 

v týdnu od 27.12. 2020 do 3.1. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

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 

PO 

28.12. 

Svátek svatých 
Mláďátek, 
mučedníků 

Tř 17:00 Za + Irenu Grzegorzovou Č 

ÚT 

29.12. 

Sv. Tomáše Becketa, 
biskupa a mučedníka Hn 7:15 Za živé a + farníky  Č 

ST 

30.12. 

Šestý den v oktávu 
Narození Páně Hn 7:15 Za + Irenę Grzegorz P 

ČT 

31.12. 

Sv. Silvestra I., papeže 
 

Zakončení  

občanského roku 2020 

Tř 17:00 
Za + Stanislava Sikoru (4. výr. úmrtí)  
a rodiče z obou stran  

Č+P 

Hn 18:00 Za + Irenu Grzegorzovou Č+P 

PÁ 

1.1. 

Slavnost Matky 

Boží, Panny 

Marie 
 

Zasvěcený svátek 

Hn 8:30 
Za živou a + rodinu Galaczovou  
a Potiorkovou 

Č+P 

Tř 10:00 Za dusze w czyśćcu P 

KL 11:30 Za + Irenu Grzegorzovou Č 

SO 

2.1. 

Památka  
sv. Bazila Velikého a 
Řehoře Naziánského,  

biskupů a učitelů církve 

Hn 7:30 Není mše sv. 0 

 KL 15:30 Za + rodzinę Zgrzędek, Pasz i Brych P 

NE 

3.1. 

 

2. neděle  

po  

Narození Páně 
 

Hn 7:30 Za + Elfrydę Mrózek i Teresę Heczko P 

Hn 8:45 
Za + Milana Moravce (nedož. 68 let), živou 
a + rodinu Moravcovou 

Č 

Tř 10:00 
Za + Pawła Sztefek, żonę i rodziców z obou 
stron  

P 

 
 



 
 

z neděle 27.12.2020  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v zákristii je odebrání: Tarsicius a IN! 
 dnes odpoledne budou otevřeny kostely a bude možno přijmout sv. přijímání, doba 
otevření je v tabulce na nástěnce nebo webu farnosti. 

• Ve čtvrtek: mše sv. budou zakončeny krátkou děkovnou adorací a svátostným 
požehnání. 

• V pátek a v neděli:  bude otevřen kostel i v odpoledních hodinách s možností přijetí sv. 
přijímání  

• Počet účastníků na bohoslužbách: od neděle 27.12.2020 je počet stanoven na 10% 
z max. počtu míst k sezení v daném kostele. V K.Lhotce: 10 účastníků, v Hnojníku: 30 
účastníků, v Třanovicích: 20 účastníků.  

• Kartičky za nedělní účast pro děti: v pátek 1.1.2021 by děti měly dostat další plakát č. 
3 k nalepování kartiček. Budeme rozdávat průběžně, podle možností.   

• Tříkrálová sbírka: další informace o průběhu sbírky nám budou známy 5.1.2021. 
• Modlitba k zasvěcení Dítěti Ježíš: je k rozebrání vzadu v kostele, můžete se pomodlit 

doma u jesliček nebo v kostele  
• Čas otevření kostelů v době novoroční:  

 
  

  Hnojník Třanovice 

27.12.2020 

 

Otevřeno 13:30 – 16:00 14:00 – 16:00 

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

01.01.2021 

 

Otevřeno 13:30 – 16:00 14:00 – 16:00 

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

03.01.2021 Otevřeno 14:00 – 16:00 14:00 – 16:00 

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

 

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

počtu účastníků na bohoslužbách se nemohou zúčastnit svátečních 

bohoslužeb v kostele. 



ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ 

(Pro modlitbu u jesliček v rodině) 
  

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti jako 

svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte. Mnoho národů 

světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství, jako našeho Pána, Spasitele 

a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové. 

Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se 

nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte. Ty víš, že 

nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. Dej nám své 

požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. Odevzdáváme se 

ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej našimi ústy, 

pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli, připomeň se nám 

způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou. Přijmi nás, malý Králi,  

do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry a obejmi nás svou 

láskou. Amen. 
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