
 
 

v týdnu od 18.4. do 25.4. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Na poděkování a s prosbou Č 

NE 

18.4. 

3. neděle 

velikonoční 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 Za + Jarmilu a Josefa Byrtusovy Č 

Hn 10:00 Za živou a + rodinu Skarkovou Č 

PO 

19.4. 
 Hn 18:00 Za + Karla Martynka, rodiče a 2 sestry Č 

ÚT 

20.4. 
 Hn 7:15 Za + Štefana, Marii a Pavla Kubatkovy  Č 

ST 

21.4. 
 Hn 7:15 

Za żywych i + parafian  
oraz z prośbą o zdrowie 

P 

ČT 

22.4. 
 Hn 18:00 

Za + Josefa Kaniu, manželku Martu  
a rodiče z obou stran  

Č 

PÁ 

23.4. 

Svátek sv. Vojtěcha, 
biskupa a mučedníka 

Hn 18:00 Za + rodinu Carbolovou Č 

SO 

24.4. 

Sv. Jiří, mučedníka Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 KL 16:30 Za + Irenę i Tadeusza Grzegorz P 

NE 

25.4. 

4. neděle 

velikonoční 

 

Neděle  

dobrého pastýře 

Hn 7:30 Za + Ludwika Kowalczyk, żonę i zięcia P 

Hn 8:45 Za + Barbaru Malyszovou Č 

Hn 10:00 Za + Jana Pieknik  P 

 
 



 
 

z neděle 18.04.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: 
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravu kostelů 
 odpoledne možnost přijmout sv. přijímání ve farním kostele v Hnojníku od 15 – 
15:30 hod, pro ty, kdo sledují bohoslužby doma při obrazovkách.  

• V sobotu: adorace ve farním kostele v Hnojníku v letním období od 18:30 – 19:30 hod, 
zakončena požehnáním. Při adoraci bude možno přijmout sv. přijímání  

• Příští neděle:  
 odpoledne ve farním kostele možnost přijmout sv. přijímání od 15hod do 15:30, pro 
ty, kdo sledují bohoslužby doma při obrazovkách.  
 

• Brigáda:  od pondělí 19.4.2021 prosíme muže o pomoc elektrikářům sekat trasy na 
elektroinstalaci. Začíná se ráno od 7:15 hod. Pracovat se bude i odpoledne. Vzadu na 
stolečku budou opět papíry pro zapisování dobrovolníků. Prosím, abyste si vzali s sebou 
kladívko a majzlík. Kdo potřebuje i ochranu nosu a úst z důvodu prašnosti.  

• Občerstvení: pokud by se přihlásily i ženy, které by udělaly nějaké občerstvení, 
zavolejte na tel. 731625655. Postačí nějaká buchta nebo svačina. Vše se bude odvíjet od 
počtu dobrovolníků, kteří se zapíšou.  

• Minischůzky ministrantů: prosím ministranty celé farnosti, aby přicházeli ve čtvrtky 
ministrantovat do Hnojníka na mši sv. v 18 hod. Po mši sv. bude krátká praktická ukázka 
a vysvětlení praxe při liturgii ministrantům. Můžete se i domluvit a jeden z rodičů přivést 
kluky.  

• Náboženství: připomínám, že tento týden mají 3. třídy náboženství ve školách, a 
zároveň třídy, které se učí prezenčně.  
 
 
 


