
 
 

v týdnu od 28.3. do 4.4. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 15:30 Za + męża Karola i rodziców P 

NE 

28.3. 

Květná neděle  

 
Ježíšův vjezd  

do Jeruzaléma 

Hn 7:30 
Za + Marię Oborną oraz na podziękowanie  
i z prośbą o zdrowie   

P 

Hn 8:45 
Za + Bohumila Vyorala, + Bohumila Koláře 
a + rodiče Sobkovy 

Č 

Tř 10:00 Za + rodzinę Smilovský, Lipowský i Živný P 

PO 

29.3. 
Pondělí Svatého týdne Tř 18:00 Za duše v očistci Č 

ÚT 

30.3. 
Úterý Svatého týdne Hn 7:15 

Za + Vlastimila Zuczka, syna Ladislava a 
otce Josefa Oborného  

Č 

ST 

31.3. 
Středa Svatého týdne Hn 7:15 Za żywych i + parafian P 

ČT 

1.4. 
Zelený čtvrtek  Hn 18:00 

Za + Evu a Adolfa Włosokovy,  
+ rodinu Sikorovou a Bažanovskou  

Č+P 

PÁ 

2.4. 

Velký pátek  

Památka  

Umučení Krista 

Hn 15:00 Obřady - Obrzędy Č+P 

SO 

3.4. 

Bílá sobota  Hn 8:00 
Laudy – denní modlitba církve, adorace 
v Božím hrobě do večerních obřadů 

 

 Hn 19:00 Za živou a + rodinu Ligockou a Sikorovou Č+P 

NE 

4.4. 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání 

Páně 
 

Velikonoční oktáv 

Hn 7:30 
Za + Ludwika i Joannę Witasek, wnuka 
Radka, + Danutę i Jana Buława 

P 

Hn 8:45 
Na poděkování za všechny spolupracující  
a pomáhající 

Č 

Tř 10:00 
Za + Emílii a Pavla Fojtíkovy, dceru,  
syna a zetě  

Č 

KL 11:30 Na poděkování a s prosbou Č 

 
 



 
 

z neděle 28.03.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: žehnání ratolestí (palem z kočiček), čtení pašijí 
 v Hnojníku od 14 hod příležitost ke svátosti smíření s cizím zpovědníkem, během 
zpovídání bude možnost přijmout sv. přijímání od 14:15 hod 
 pobožnost Křížové cesty v Hnojníku v 15 hod, v Třanovicích v 16 hod – po 
pobožnostech bude možnost přijmout sv. přijímání 
 při bohoslužbách sbírka měsíční na opravy, výše sbírky z min. neděle na TV NOE: 
7.568,- Kč. Pán Bůh zaplať za dary  

• V pondělí: v Hnojníku od 8 hod velikonoční úklid kostela, opět se obracím na ochotné 
farníky o pomoc při úklidu, zároveň od 9 hod návštěva seniorů ve farnosti 

• V úterý: od 9 hod návštěva seniorů ve farnosti, v K. Lhotce v 17 hod bude pobožnost 
Křížové cesty v jazyce polském s možností přijetí sv. přijímání  

• Ve čtvrtek: v 17:20 modlitba růžence,  nebude udělováno pomazání nemocných, sbírka 

na chrámy ve Svaté Zemi 
• V pátek: Den přísného postu! Začíná novéna k Božímu milosrdenství 
• V sobotu: po modlitbě v 8 hod bude možnost adorace a tiché modlitby v Božím Hrobě 

do večerních obřadů tj. do 19 hod. Při obřadech bílé soboty bude udělen křest 
katechumence, prosím o modlitbu za ní.   

• Příští neděle:  
 sbírka při bohoslužbách na kněžský seminář v Olomouci 
 

• MISSA CHRISMATIS – mše sv. ze svěcení olejů o. biskupem v katedrále v Ostravě,  
můžete sledovat ve čtvrtek od 9 hod na www.farnostmostrava.cz  

• Adorace o Božím milosrdenství 11.4.2021: adorace začne po mši sv. v 10 hod 
z důvodu uzavření kostela v Třanovicích po dobu opravy.  

• Účast na velikonočním třídení: vzadu v kostele jsou archy pro zápis na účasti 
velikonočního třídení. Kromě farního kostela se budete moci zúčastnit obřadů v hrobce 
baronů Bessů přenosem z kostela, kde také bude podáno sv. přijímání. Vše máte 
zaznamenáno na papírech vzadu v kostele, kde se můžete zapisovat. Zapisujte se také na 
neděli 4.4.2021.  

• PODÁVÁNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ pro ty, kdo se nemohou zúčastnit bohoslužeb a obřadů 
v kostele, prosím využijme i tuto možnost o Velikonocích:  
 

Den Hodina Místo 
Velký pátek 2.4.2021 16:30 – 17:00 Hnojník - hrobka 
Bílá sobota 3.4.2021 8:00 – 8:30 Hnojník - kostel 
Neděle 4.4.2021 14:30 - 15:00 Hnojník - kostel 
Neděle 4.4.2021 15:30 – 16:00 Třanovice  
Neděle 4.4.2021  Po mši sv.  (12:15 – 12:30) K. Lhotka 
 


