
 
 

v týdnu od 28.2. do 7.3. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

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

P 

NE 

28.2. 
2. neděle postní 

Hn 7:30 
Za + Renatę Buława oraz żywą i + rodzinę 
Lotko i Huczała 

P 

Hn 8:45 Za duše v očistci Č 

Tř 10:00 
Za + Jerzego Sikora, +Ks. Rudolfa 

Swienczek oraz + Karola Skudrzik 
P 

PO 

1.3. 
 Tř 17:00 Za duše v očistci Č 

ÚT 

2.3. 
 Hn 7:15 Za + Marii Volnou  Č 

ST 

3.3. 
 Hn 7:15 Za żywych i + parafian P 

ČT 

4.3. 
Sv. Kazimíra Tř 17:00 Za živé a + členy živého růžence  Č 

PÁ 

5.3. 

 

1. pátek v měsíci! 

 
Hn 18:00 

Za + Annu Ligockou, živou a + rodinu a na 

určitý úmysl 
Č 

SO 

6.3. 

 Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 KL 15:30 Za živou a + rodinu Sabelovou a Molinovou Č 

NE 

7.3. 
3. neděle postní 

Hn 7:30 
Za + Teresę Sikora, męża Jana,  

żywą i + rodzinę 
P 

Hn 8:45 
Za + Hynka Grohmana,  + Alžbětu  

a Eduarda Miturových 
Č 

Tř 10:00 Za + rodinu Dudovou a Nogolovou  Č 

 
 



 
 

z neděle 28.02.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy kostelů, výše sbírky z min. neděle „Haléř 

sv. Petra“: 8.521,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary! 
 pobožnost Křížové cesty v Hnojníku v 15 hod, v Třanovicích v 16 hod – po 

pobožnostech bude možnost přijmout sv. přijímání 

• V úterý: v K. Lhotce v 17 hod bude pobožnost Křížové cesty v jazyce polském 

s možností přijetí sv. přijímání  

• Ve čtvrtek: v Třanovicích v 16:30 hod adorace před NSO, po mši sv. litanie a svátostné 

požehnání 

• Na 1. pátek: v Hnojníku v 17:30 hod adorace před NSO, po mši sv. litanie a svátostné 

požehnání 

• 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 v 15:15 hod modlitba korunky k BM    

• Příští neděle:  
 v Hnojníku v 7:10 a 8:30, v Třanovicích v 9:40 hod modlitba korunky k BM a 
litanie ke sv. Josefovi,  
 odpoledne pobožnost Křížové cesty v Hnojníku v 15 hod, v Třanovicích v 16 hod, 

po Křížových cestách bude možnost přijmout sv. přijímání 

• Opatření během nouzového stavu stále platí. 10% z celkového počtu míst k sezení. 
Budeme navštěvovat kostel ve své obci, nebude se přecházet do jiných kostelů. 
Starší osoby, nechť zůstanou doma. Využijme odpolední pobožnosti s možností 
přijetí sv. přijímání.  

• Příležitost ke svátosti smíření (zpovědi): v týdnu ráno 15 min před mši sv., večer půl 

hodiny před mši sv., v neděli odpoledne při křížové cestě v Hnojníku. Pokud možno 

přicházejte již průběžně ke zpovědi, neodkládejte ji až před Velikonocemi, kdy byla i 

s cizím zpovědníkem – mohou nastat omezení kvůli pandemii.  

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

• Návštěva nemocných: o 1. pátku nebude. V 2. polovině března před Velikonocemi 

budou navštíveni nemocní a domovy seniorů. Vše však bude záležet od epidemické 

situace a vládních nařízení. Bližší informace budou podávány průběžně.   

• „V učení u sv. Josefa“ – název postní aktivity, která je určena rodinám, dětem, ale i 

jednotlivcům. Videa obsahující krátká zamyšlení nad nedělním evangeliem, která nás 

provedou do života sv. Josefa. Na konci je pak inspirace k aktivitám daného týdne. Více 

ve farním informátoru, který je vložen do nedělní liturgie. Vše také najdete na webu 

farnosti (www.farnost-hnojnik.cz).   
• Postní almužna: své dary můžete vkládat do pokladniček vzadu v kostele – jsou 

označeny 

• Křížové cesty ve farnosti: jsou rozepsány na nástěnce a na webu farnosti 

• Pro děti: ke kartičkám je další plakát č. 4, můžete si vyzvednout po mši sv. nebo 

odpoledne při pobožnostech.  



MONS. MARTIN DAVID, apoštolský administrátor 

Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1 

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

 

 

 

 

Slovo apoštolského administrátora k zpřísněným 

opatřením nouzového stavu 

(přečtěte v ohláškách v neděli 28. února 2021) 

 

Milí bratři a sestry,  

s přáním Pánova pokoje vás všechny srdečně zdravím!   

Rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření 

v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako 

v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat 

respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce 

rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření 

důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené 

míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak 

hazardem s lidskými životy. 

Zvláště chci připomenout a požádat vás, abyste při svatém přijímání přijímali 

eucharistii na ruku. Není to výraz neúcty ke Kristu, ale vyjádření úcty a respektu k 

práci těch, kteří v nemocnicích bojují o každý lidský život.  

Dále se spojujme v modlitbě posvátného růžence na úmysl ukončení pandemie 

každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními 

biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu 

patronku diecéze svatou Hedviku a  také blahoslaveného P. Richarda Henkese.  

Také já na vás pamatuji v modlitbě a žehnám. 

 

 

+ Martin David 

apoštolský administrátor 

 

 

V Ostravě 27. 2. 2021 


