
 
 

v týdnu od 6.6. do 13.6. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  
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 

PO 

7.6. 
 Hn 8:30 

Mše sv. v kapli sv. Kryštofa pouze pro 

klienty domova 
Č 

ÚT 

8.6. 
 Hn 7:15 Za živé a + farníky  Č 

ST 

9.6. 

Sv. Efréma Sýrksého, 

jáhna a učitele církve 
Hn 7:15 Za + Gustava Szkanderę P 

ČT 

10.6. 
 Hn 18:00 

Za + Františka Petřeka, živou a + rodinu 

Petřekovou 
Č 

PÁ 

11.6. 

Slavnost 

Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova 

Hn 17:30 Za duše v očistci Č 

KL 18:30 Za + Irenę i Tadeusza Grzegorz P 

SO 

12.6. 

Památka 

Neposkvrněného Srdce 

Panny Marie 
Hn 7:15 Není mše sv. 0 

 KL 16:30 
Za + Antonína Barona, manželku Zdeňku, 

živou a + rodinu 
Č 

NE 

13.6. 

11. neděle  

v mezidobí 

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

Hn 8:45 
Za + Antonína Macoška a zetě Jaromíra 

Zwijase 
Č 

Hn 10:00 
Za + Marii Husovou, manžela, dceru, syna, 

zetě a snachu  
Č 

 
 



 
 

z neděle 06.06.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v Hnojníku v 8:30 hod procesí Božího Těla. Prosíme, aby jste připravili děti se 

sypáním okvětních plátků v košíčcích pro procesí   

 v zákristii si můžete vyzvednout Okno č.6, Tarsicius, In a Nezbedu. Prosím o 

uhrazení časopisu Okno za 1, pololetí ve výši 60,-Kč.  

 V 10 hod bude ČT2 přenášet svěcení nového dřevěného kostela v Gutech (repliku) po 

požáru z r. 2018, vysílat bude i TV NOE, která má také předprogram k této slavnosti.  

• V pondělí:  
 v Hnojníku mše sv. v kapli sv. Kryštofa pouze pro obyvatele domova  

 v K.Lhotce v 15:30 pohřeb + Alois Kovář 

• Ve čtvrtek:  
 v Hnojníku v17:30 modlitba růžence, mše sv. zakončená litanií, zasvěcením Srdci 

Ježíšovu a svátostným požehnáním   

• V pátek: Titulární slavnost v K.Lhotce – pouť „ipsa die“ Srdce Ježíšova 
 v Hnojníku v 17:00 hod modlitba růžence, v 17:30 mše sv. se zaměřením na děti 3. 

tříd, které se připravují k 1. sv. přijímání.  

 v K. Lhotce v 18 hod adorace před NSO, mše sv. v 18:30 hod zakončená Te Deum, 

litanií, zasvěcením k Srdci Ježíšovu a svátostným požehnáním  

• V sobotu:  
 v K.Lhotce poutní slavnost – mše sv. v 16:30 zakončena hymnem Te Deum, litanií a 

svátostným požehnáním  

 v Hnojníku v 18:30 hod adorace zakončená požehnáním v 19:30 hod  

 

• Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti:  více informací o účasti je na 

nástěnce 

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

• Děkujeme všem, za přípravu procesí Božího Těla 

• 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. - 24.6.2021 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.  

 



Pozvání k účasti na Mezinárodním eucharistickém kongresu v Budapešti 
 

(seznamte s textem věřící v závěru bohoslužeb buď v den slavnosti Těla a Krve Páně  
nebo v neděli 6. června) 

 
 
Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování na místa, kde se 
ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme s druhými i s Pánem. Cílem 
poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale jeden druh pouti překonává hranice 
konkrétních míst. Zaměřuje se přímo na Nejsvětější Svátost oltářní, kdekoliv se kolem 
ní scházíme. Je to eucharistický kongres.  
 
Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské setkání, 
které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost, že Eucharistie je 
největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě eucharistických kongresů 
v jednotlivých diecézích či zemích – v České republice byl naposledy před šesti lety – 
se pravidelně koná také kongres mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten 
nejbližší je svolán do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež 
František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 12. září.  
 
Rádi bychom Vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – každého osobně 
i celá farní či jiná společenství. 
 
Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni 
jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi ve stejných chvílích spojují 
křesťané z celého světa, postavme Eucharistii do centra svých společných aktivit. 
Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a Krve Páně („Božího Těla“), pořádejme adorace, 
místní poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, aby mezinárodní 
eucharistický kongres byl bohatým duchovním přínosem pro nás i pro svět.  
 
Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám či přes 
duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké diecéze, které 
přípravu cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz nebo telefon: 731598752. 
Potřebné informace najdete rovněž na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že 
cestování po Evropě - za předepsaných hygienických podmínek – bude 
bezproblémové. Blíže budou jednotliví účastníci informováni podle vývoje. Ostatní 
věřící vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou právě ve 
farnostech či jiných společenstvích. 
 
 
Vaši čeští a moravští biskupové 
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