
 
 

v týdnu od 14.3. do 21.3. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 15:30 Za żywą i + rodzinę Jahns i Adamek P 

NE 

14.3. 

4. neděle postní 

 
Laetare - radostná 

Hn 7:30 
Za + Tinę i Władysława Łobożak,  
żywą i + rodzinę 

P 

Hn 8:45 
Za + Marii Dordovou, manžela, syna  
a rodiče 

Č 

Tř 10:00 
Za + Tadeusza Grycz, żonę Annę i rodzinę 
Grycz 

P 

PO 

15.3. 
 Tř 17:00 

Za + Annu Škorvagovou, manžela, syna 
Josefa a vnuka, s prosbou o zdraví pro živou 
rodinu 

Č 

ÚT 

16.3. 
 Hn 7:15 Za + Marii Volnou  Č 

ST 

17.3. 
Sv. Patrika, biskupa Hn 7:15 Za żywych i + parafian P 

ČT 

18.3. 

Sv. Cyrila 
Jeruzalémského, biskupa 

a učitele církve 
Tř 17:00 Za + rodzinę Kula  P 

PÁ 

19.3. 

Slavnost sv. Josefa, 
snoubence Panny 

Marie 

Hn 18:00 
Na poděkování a s prosbou, za živou  
a + rodinu Svěrkošovou 

Č 

SO 

20.3. 

 Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 KL 15:30 Za + Josefa Gągolu Č 

NE 

21.3. 
5. neděle postní 

Hn 7:30 Za żywą i + rodzinę Labaj i Fójcik P 

Hn 8:45 
Na poděkování za 40 let manželství  
s prosbou o zdraví a Boží požehnání 

Č 

Tř 10:00 
Za + Františka Polocha (1. výr. úmrtí)  
a rodiče z obou stran  

Č 

 
 



 
 

z neděle 14.03.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 odpoledne 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 bude mše sv. již ze slavnosti sv. Josefa, po mši sv. litanie ke 
sv. Josefovi 

• V pátek: v Hnojníku v 17:30 hod křížová cesta, po mši sv. litanie ke sv. Josefovi 
• V sobotu:  

 v Hnojníku není ranní mše sv., 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,  
 sbírka při bohoslužbách bude na TV NOE 
 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. 
• „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. Vše 
najdete na webu farnosti (www.farnost-hnojnik.cz).   

• Postní almužna: své dary můžete vkládat do pokladniček vzadu v kostele – jsou 
označeny 

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


