
 
 

v týdnu od 24.1. do 31.1. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 15:30 Za + Vlastu Lančovou Č 

NE 

24.1. 

3. neděle 

mezidobí 

 

Neděle Božího Slova 

Hn 7:30 
Za + Alojzego i Hildę Heczko  

oraz brata Rudolfa 
P 

Hn 8:45 S prosbou o zdraví a na poděkování  Č 

Tř 10:00 
Na poděkování za obdržená dobrodiní  

pro celou rodinu 
Č 

PO 

25.1. 

Svátek Obrácení  
sv. Pavla, apoštola 

Tř 17:00 Za + Marii Volnou Č 

ÚT 

26.1. 

Památka sv. Timoteje a 

Tita, biskupů Hn 7:15 Za živé a + farníky  Č 

ST 

27.1. 

Sv. Anděly Mericiové, 

panny  
Hn 7:15 Za + Irenę i Tadeusza Grzegorz P 

ČT 

28.1. 

Památka sv. Tomáše 

Akvinského,  

kněze a učitele církve 
Tř 17:00 

Na poděkování a s prosbou o uzdravení,  

za živou a + rodinu  
Č 

PÁ 

29.1. 
 Hn 18:00 Za + Marii Volnou Č 

SO 

30.1. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 KL 15:30 
Za + Renatę Buława oraz żywą i + rodzinę 
Lotko i Huczała 

P 

NE 

31.1. 

4. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 Za + Josefa a Jarmilu Byrtusovy Č 

Tř 10:00 
Za + rodzinę Pieknik, Filipiec 

i o zdrowie brata  
P 

 
 



 
 

z neděle 24.01.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v Třanovicích po mši sv. křest 

 sbírka při bohoslužbách na biblický apoštolát 

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

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

18 hod, při které bude také možno přijmout sv. přijímání.  

 v K. Lhotce po mši sv. křest  

• Příští neděle:  
 sbírka při bohoslužbách na opravy kostelů - měsíční 

 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 stále počet omezen na 10% 

z max. počtu míst k sezení v daném kostele.  

• 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: Do kasiček můžete přispívat do 24.1.2021. 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 dárcovskou SMS 

formou. Vše je na plakátcích. 

• O neděli Božího Slova (24.1.2021) tj. dnes můžete být obdařeni malým dárkem – 

záložka z fotkou přírody a citátem z Bible. Fotografie byly pořízeny v naší farnosti nebo 

našimi farníky. Ať tato záložka není pouze připomínkou na tuto neděli, ale nechť Boží 

Slovo nás provází i po další dny.  

 

 

 

 

  

 


