
 
 

v týdnu od 2.5. do 9.5. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Za + Irenu a Tadeáše Grzegorzovy Č 

NE 

2.5. 

5. neděle 

velikonoční 

Hn 7:30 Za + Emilię Skupień, męża, córkę i syna P 

Hn 8:45 
Za + Rudolfa Smilovského, živou  

a + rodinu Smilovskou a Lipovskou 
Č 

Hn 10:00 
Za + Petra Kunce, strýce Josefa  

a prarodiče z obou stran 
Č 

PO 

3.5. 

Svátek sv. Filipa  
a Jakuba, apoštolů Hn 8:30 

Mše sv. v kapli sv. Kryštofa  

pouze pro klienty domova 
Č 

ÚT 

4.5. 
 Hn 7:15 Za + Josefa Zubka  Č 

ST 

5.5. 
 Hn 7:15 Za żywych i + parafian P 

ČT 

6.5. 

Památka  

sv. Jana Sarkandra,  

kněze a mučedníka 
Hn 18:00 Za živé a + členy živého růžence  Č 

PÁ 

7.5. 
1. pátek v měsíci! Hn 18:00 Za + Josefa Zubka Č 

SO 

8.5. 

Panny Marie, 

Prostřednice všech 

milostí 
Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 KL 16:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

NE 

9.5. 

6. neděle 

velikonoční 

Hn 7:30 
Za + Franciszka Rewenda,  

Emę Grimot i całą żywą rodzinę 
P 

Hn 8:45 Za + Marii Fojcikovou Č 

Hn 10:00 Za + Jana Pieknik  P 

 
 



 
 

z neděle 02.05.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 májová pobožnost v Hnojníku v 7:10p, 9:45č, 11:00č 

 odpoledne možnost přijmout sv. přijímání ve farním kostele v Hnojníku od 15 – 

15:30 hod, pro ty, kdo sledují bohoslužby doma při obrazovkách.  

 v zákristii k vyzvednutí: IN! pro děvčata, vzadu v kostele je nové číslo časopisu 

„Milujte se!“ 

• V pondělí: budou opět v 8:30 hod mše sv. v kapli sv. Kryštofa, pouze pro klienty domu 

sv. Josefa, z důvodu omezení nebudou pro ostatní farníky, mše sv. večer do zimního 

období nebudou 

• Ve čtvrtek: v Hnojníku v 17:30 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 K.Lhotce v 16:15 hod májová pobožnost 

 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:  Den matek  

 v Hnojníku v 7:10, 9:45 a 11 hod májová pobožnost a křest  

 sbírka při bohoslužbách na pronásledované křesťany 

 

• Omezení účastníků bohoslužeb: naplnění kapacity kostela tak, aby mezi účastníky byly 

rozestupy 2m, netýká se členů jedné domácnosti, je potřebné mít zakrytá ústa, desinfekce 

rukou při vchodu, nepodáváme si ruce při pozdravení pokoje.  

• Minischůzky ministrantů: opět ve čtvrtek v 17 hod v kostele v Hnojníku.  

• Májové pobožnosti v měsíci květnu: během měsíce května nebude před mší sv. 

modlitba růžence, ale krátká májová pobožnost. Papež František přidal 3 invokace do 

loretánských litanií. V mobilních aplikacích kancionálu jsou již tyto invokace přidány, 

v tištěných verzích je třeba si je poznačit. Na lavicích a vzadu na poličce jsou lístečky 

s těmito invokacemi, můžete si vzít domů a dopsat tyto invokace.  

• Brigáda v kostele v Třanovicích: prosíme o pomoc při další etapě v opravách na 

kostele v Třanovicích a to v pátek a sobotu během celého dne. Zároveň prosím o pomoc 

ženy o přichystání občerstvení během těchto dnů.  

• Obnovení pátečních mší sv. pro děti: od pátku 14.5.2021 budou opět mše sv. 

s promluvou k dětem, zvlášť zavazující budou pro děti, které se připravují k 1. sv. 

přijímání. Rodiče budou informováni emailem.  

• Kartičky pro děti za účast na nedělní mši sv.: o dnešní neděli je další karta pro 

nalepování kartiček nedělních evangelií. Prosím děti, aby si vyzvedly spolu s kartičkou.  

 


