
 
 

v týdnu od 3.1. do 10.1. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 Sztefka, żonę i rodziców z obou 

stron oraz + Lidię Tomík 
P 

PO 

4.1. 
 Tř 17:00 

Za + Petra Kunce, strýce Josefa a rodinu  

z obou stran 
Č 

ÚT 

5.1. 
 Hn 7:15 Za živé a + farníky  Č 

ST 

6.1. 

Slavnost  

Zjevení Páně  

 
Doporučený svátek 

Tř 17:00 Za + Vilmu Jaworskou Č+P 

Hn 18:00 
Na poděkování a s prosbou pro rodinu 

Sikorovou 
Č+P 

ČT 

7.1. 

Sv. Rajmunda 

z Peňafortu, kněze 
Tř 17:00 Za živé a + členy živého růžence  Č 

PÁ 

8.1. 
 Hn 18:00 Za + Mons. Adama Ruckého Č 

SO 

9.1. 

 Hn 7:15 Není mše sv. 0 

 KL 15:30 Za + bratra Jana a živou rodinu Č 

NE 

10.1. 

 

Svátek  

Křtu Páně 
 

Konec doby vánoční 

Hn 7:30 Za + Ewę i Adolfa Włosok P 

Hn 8:45 
Za + Jana Kubu, za živou a + rodinu 

Kubovou a Řehákovou 
Č 

Tř 10:00 
Za živou a + rodinu Reichenbachovou, 

Piecuchovou, Pietrovou a Guzikovou  
Č 

 
 



 
 

z neděle 03.01.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 odpoledne budou otevřeny kostely v Hnojníku: 14:00 – 16:00 hod, v době od 14 -15 

hod se bude podávat sv. přijímání, v Třanovicích bude kostel otevřen: 14:00 – 16:00 

hod, v době od 14:30- 15:30 se bude podávat sv. přijímání  

• Ve středu: mše sv. navečer dle rozpisu bohoslužeb, bude požehnána tříkrálová voda, 

křída a kadidlo.  

• V pátek: v Hnojníku v 15 hod bude pohřeb + p. Vojkovského 

• Příští neděle: konec doby vánoční 

 sv. přijímání mimo mši sv. se bude podávat: v Hnojníku od 14:30-15 hod; 

v Třanovicích od 15:30-16 hod 

• Počet účastníků na bohoslužbách: při 5. stupni PES 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: každou neděli po mši sv. nebo odpoledne při 

otevření kostela   

• Tříkrálová sbírka: V letošním roce je termín sbírky prodloužen do 24.1.2021. 

Momentálně nebudou obcházet koledníci domy a koledovat, jelikož 5. stupeň PES to 

nedovoluje. Sbírka probíhá formou on-line. Na webu www.trikralovasbirka.cz najdete 

tříkrálové koledování a zároveň on-line kasičku. Pro ty, kteří chtějí dát svůj dar 
v hotovosti, budou v kostelích od 6. 1. 2021 pokladničky, do kterých budete moci až 
do 24.1. 2021 darovat svůj obnos. Oslovte sousedy v okolí a informujte o možnosti, jak 

přispět do tříkrálové sbírky. Budou i vyvěšeny plakátky s QR kódem pro platbu z účtu.  

• Statistika a hospodaření za r. 2020 je vyvěšena na nástěnce s krátkým přehledem.  

• Poděkování všem, kteří se zapojili do služby při otevření kostelů o Vánocích a Novém 
roce. Zároveň děkujeme za celoroční pomoc všem, kterým záleží, aby kostely a farnost 

mohla fungovat nejen při běžném provozu, ale i při omezeních, které nás stále provázejí.  

 

 

 
  

 


