
 
 

v týdnu od 10.1. do 17.1. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

11.1. 
 Tř 17:00 Za + Hedviku Rylkovu  Č 

ÚT 

12.1. 
 Hn 7:15 S prosbou o zdraví a na poděkování   Č 

ST 

13.1. 

Sv. Hilaria, biskupa a 

učitele církve 
Hn 7:15 Za żywych i + parafian P 

ČT 

14.1. 
 Tř 17:00 

Za + Ludmilu Lipowskou a rodiče  

z obou stran  
Č 

PÁ 

15.1. 
 Hn 18:00 Za duše v očistci Č 

SO 

16.1. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 KL 15:30 Za + Irenę Grzegorz P 

NE 

17.1. 

2. neděle 

v mezidobí 

 

Hn 7:30 Za + Józefa Rozmanit i rodzinę P 

Hn 8:45 
Za + Ferdinanda a Terezii Kocyánovy,  

+ Oldřicha a Martu Vránovy 
Č 

Tř 10:00 Za + Jana i Amalię Buba  P 

 
 



 
 

z neděle 10.01.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v zákristii k vyzvednutí: Okno č. 1, Nezbeda pro děti, Tarsicius a IN! 

 Odpoledne budou otevřeny kostely a bude se podávat sv. přijímání: v Hnojníku 
14:30-15:00 hod, v Třanovicích 15:30-16:00 hod.  

• Ve středu:  
 v Třanovicích pohřeb v 15 hod + Bohumil Klimsza  

• V sobotu:  
 není ranní mše sv., večer ve farním kostele v Hnojníku bude možnost adorace od 18 

hod, při které bude také možno přijmout sv. přijímání. Adorace bude přenášena i živě.  

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

v Třanovicích od 15:30-16 hod 

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

• 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: děti si mohou vyzvednout každou neděli po mši sv. 

nebo odpoledne při otevření kostela, lze dostat i chybějící kartičky zpětně.   

• Tříkrálová sbírka: Letošní sbírka probíhá pouze formou on-line. Koledníci nebudou 
navštěvovat domy a koledovat. Kasičky pro vložení hotovosti jsou umístěny 

v obchodech, v kostelích a na faře. Do kasiček můžete přispívat do 24.1.2021. Jejich 

seznam najdete na plakátcích, webu farnosti nebo v příloze nedělní liturgie. Zároveň jsou 

rozmístěny plakátky s informacemi o platbě převodem. V.S. 77708002 je symbol Charity 

Český Těšín. Na účet lze přispívat do 30.4.2021. Lze také přispívat DMS formou. Vše 

je na plakátcích.   

• Kasičky v kostelích: po mši sv. bude stát koledník (-ci) u vchodu kostela s kasičkou, 

kde budete moci vložit svůj příspěvek. Děkujeme.  

• Na 3. neděli v mezidobí tj. 24.1.2021 připadne Neděle Božího slova. Tato neděle nám 

má připomenout důležitost Božího slova nejen při liturgii, ale i v běžném životě. Institut 

pro liturgii připravil formační on-line setkání, pro lektory (ty, kteří čtou Boží slovo při 

mši sv.) Jeho smyslem je lépe porozumět významu Božího slova při liturgii a 

připomenout si praktické úkoly lektora. Jednu z přednášek bude mít i o. biskup Martin 

David. Formační setkání proběhne ve čtvrtek 21.1.2021 ve 20:00 hod. Více informací na 

uvedeném odkaze: http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-lektora-2021. Setkání 

je doporučeno nejen těm, kteří čtou, ale i ostatním zájemcům, kteří by se možná rádi 

připojili k těm, co již čtou při mši sv. Boží Slovo.  

 

 

 

 
  

 


