
 
 

v týdnu od 20.6. do 27.6. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  

KL 16:30 Za + Józefa Gągolę P 

Hn 18:00 

Za + Alojzego Jochymek, Franciszka 

Zwardoń, rodzinę z obu stron oraz na 

podziękowanie i z prośbą o zdrowie 

P 

NE 

20.6. 

12. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + rodzinę Labaj i Fójcik P 

Hn 8:45 
Za + Karla a Otýlii Slaninovy,  

živou a + rodinu 
Č 

PO 

21.6. 

Památka sv. Aloise 

Gonzagy, řeholníka 
Hn 8:30 

Mše sv. v kapli sv. Kryštofa pouze pro 

klienty domova 
Č 

ÚT 

22.6. 

Sv. Jana Fishera, 

biskupa, a Tomáše 

Mora, mučedníků 
Hn 7:15 

Za + Kristinu Peterkovou, manžela, syna, 

rodiče z obou stran a P. Rudolfa Zubka  
Č 

ST 

23.6. 
 Hn 7:15 Za żywych i + parafian P 

ČT 

24.6. 

Slavnost Narození sv. 

Jan Křtitele 
Hn 18:00 Za + Andělu a Bedřicha Guziurovy Č 

PÁ 

25.6. 
 Hn 18:00 Za + Vincencii Jarošovou Č 

SO 

26.6. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 KL 16:30 Za + Irenu a Tadeáše Grzegorzovy Č 

NE 

27.6. 

13. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 Za + Lubomíra Labudu a na určitý úmysl Č 

Hn 10:00 
Za + Bronislava a Vítězslavu Kopeckých, 

dcery Miluši, Marii a zetě  
Č 

 
 



 
 

z neděle 20.06.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 při bohoslužbách měsíční sbírka na opravy kostelů 

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

• V pátek:  
 v Hnojníku  večerní mše sv. s katechezí pro děti, které se připravují na 1. sv. přijímání 

• V sobotu:  
 v K. Lhotce po mši sv. křest 

 v Hnojníku v 18:30 adorace zakončena svátostným požehnáním 

 

 

 

• V týdnu půl hodiny před mší sv. je modlitba růžence. 
• Minischůzky ministrantů:  ve čtvrtek v 17 hod v kostele v Hnojníku.  

• Výuka náboženství na školách: v tomto týdnu zakončíme výuku náboženství na 

školách Třanovice, Hnojník česká a 3. třída na polské škole. Dokončujeme přípravu na 1. 

sv. přijímání 3. tříd. Během prázdnin začne elektronické přihlašování dětí do náboženství 

na další školní rok.  

• Během následujícího týdne by se už mělo začít s výmalbou kostela v Třanovicích, 

věříme, že se vše podaří zvládnout do pouti, tj. 29.8.2021. Pamatujte v modlitbách, aby 

práce mohly zdárně pokračovat. Děkuji předem.  

• Výzva o. biskupa k účasti na setkání dětí a rodin na Prašivé: Milé děti, milí rodiče, 

nezadržitelně se blíží letní prázdniny a na jejich začátku se ve čtvrtek 1. července 2021 

uskuteční setkání dětí a rodin na Prašivé. Jeho tématem je RODINA. Rád bych Vás 

všechny na toto setkání pozval. Začne dole v areálu Kamenité a cestou na horu Prašivá 

bude pro Vás připravena celá řada stanovišť. Aby bylo možné setkání dobře připravit je 

potřeba se na něj do 24. 6. přihlásit. Odkazy najdete na webu diecéze. 

(https://prasiva.prorodiny.cz/prihlaseni/ ) Budu rád, když se přihlásíte, a budu se na Vás 

těšit na posledním stanovišti u kostela na Prašivé. 

S pozdravem a požehnáním 

+biskup Martin David 

 

 

 


