
 
 

v týdnu od 30.5. do 6.6. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Za duše v očistci Č 

NE 

30.5. 

Slavnost 

Nejsvětější 

Trojice 

Hn 7:30 
Za żywą i + rodzinę Jana i Emilii 
Kowalczyk 

P 

Hn 8:45 
Na poděkování a s prosbou za 30 let 
manželství  

Č 

Hn 10:00 Za živou a + rodinu Ovčaříovou Č 

PO 

31.5. 

Svátek Navštívení 
Panny Marie Hn 8:30 

Mše sv. v kapli sv. Kryštofa pouze pro 
klienty domova 

Č 

ÚT 

1.6. 

Památka sv. Justina, 
mučedníka Hn 7:15 Na poděkování a s prosbou  Č 

ST 

2.6. 
 Hn 7:15 Za żywych i + parafian P 

ČT 

3.6. 

Slavnost 

 Těla a Krve 

Páně 

Hn 7:15 Za živé a + členy živého růžence Č+P 

Hn 18:00 Za + Jana Piláta Č+P 

PÁ 

4.6. 
1. pátek v měsíci! Hn 18:00 

Za + rodiče Anežku a Františka,  
živou a + rodinu 

Č 

SO 

5.6. 

Památka sv. Bonifáce, 
biskupa a mučedníka Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 
KL 16:30 Za dusze w czyśścu P 

Hn 18:00 
Na podziękowanie i z prośbą - 55 lat służby 
kościelnego oraz za + rodziców z obu stron  

P 

NE 

6.6. 

10. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 
Za + Jana Krawiec, syna Jana, Franciszka  
i synową Janę 

P 

Hn 8:30 Procesí Božího Těla- procesja Bożego Ciała P+Č 

Hn 9:00 
Za + Františka Tvardka, rodinu  
a duše v očistci 

Č 

 
 



 
 

z neděle 30.05.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 májová pobožnost v Hnojníku v 7:10p, 9:45č, 11:00p,  
 Při mši sv. v 10 hod křest, výše sbírky na diecézní charitu: 5.384,-Kč. Pán Bůh zaplať 
za dary.  

• V pondělí: mše sv. v kapli sv. Kryštofa pouze pro obyvatele domova  
• Ve čtvrtek: Doporučený svátek – Boží Tělo 

 v Hnojníku v 6:45 modlitba růžence světla, mše sv. v 7:15 hod, navečer v 17:30 hod 
adorace a poté mše sv. v 18 hod.  

• Na 1. pátek:  
 v Hnojníku v 17:30 hod adorace s modlitbou Korunky k BM, mše sv. se zaměřením 
na děti 3. tříd (formou katechezí se věnujeme částem mše sv.). Na mši sv. mohou přijít i 
ostatní farníci, je otevřena všem. Mše sv. bude pak zakončena litanií a svátostným 
požehnáním 

• V sobotu:  
 v K.Lhotce v 15 hod mše sv. v DPS pro klienty domova 
 v Hnojníku v 18 hod mše sv. s nedělní platností (přeložena z neděle). Po mši sv. (cca 
19 hod) se postaví břízky pro procesí Božího Těla na neděli, prosím ochotné muže, aby 
pomohli s přípravou. Adorace již nebude.  

• Příští neděle:   
 v Hnojníku v 7:30 mše sv. polsky, v 8:30 hod procesí Božího Těla ke čtyřem oltářům, 
po procesí bude mše sv. v jazyce českém (cca v 9 hod). Prosím, aby jste poslali družičky 
se sypáním okvětních lístků k procesí.  
 Posvěcení dřevěného kostela v Gutech:  novou repliku dřevěného kostela v Gutech 
vysvětí v 10 hod o. biskup Martin David. Přenos ze svěcení bude přenášet ČT2 v 10 hod. 
Proto, máme i změněny bohoslužby, abyste mohli sledovat doma přes obrazovky. Účast 
na místě je pouze pro pozvané.  
 

• Minischůzky ministrantů:  ve čtvrtek v 17 hod v kostele v Hnojníku.  
• Děkujeme všem, kdo přispívají na nové lavice a další opravy filiálního kostela 

v Třanovicích. 
• Prašivá 2021 – setkání dětí a rodin s o. biskupem na Prašivé: setkání proběhne 

1.7.2021. Program bude letos trochu jiný. Nebude společná mše sv. v areálu Kamenité, 
stanoviště budou rozmístěna již cestou na Prašivou, na akci je třeba se dopředu 
zaregistrovat. Registrace bude spuštěna 1.6.2021 na www.prasiva.prorodiny.cz. Zvány 
jsou všechny děti s rodiči a prarodiči, ale i ostatní, kteří chtějí prožít den s přáteli. Na 
akci je možné přinést starý mobil. Sbírkou starých mobilů podpoříte poradnu pro vztahy 
a rodinu.  

• Na nástěnce je nabídka ZUŠ Duchovní hudby v Místku pro děti, které se chtějí se 
naučit hrát na hudební nástroj. Zápis pro nový školní rok proběhne 31.5.-3.6.2021 od 
13:30 – 17 hod v budově školy vedle kostela sv. Jana a Pavla.  
 



Prohlášení českých a moravských biskupů  

v situaci ustupující pandemie v naší zemi 

(přečtěte v závěru bohoslužeb v neděli 30. května 2021) 

 

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši, 

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný 

život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás 

všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, 

každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro 

mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a 

zemřelo nemálo našich blízkých a přátel. 

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli 

potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila 

ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána 

samotným Zakladatelem. 

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří 

návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy 

pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco  

a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je 

potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě  

je nenahraditelné. Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do 

kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou 

opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici 

nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět 

připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera  

a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili 

Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a 

pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit 

Pána i zpěvem. 

 
  
Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají 
 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska 

  

Nepomuk, 18. května 2021 

 


