
 
 

v týdnu od 8.8. do 15.8. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 
Na úmysl rodiny Františka, na poděkování  
a s prosbou 

Č 

NE 

8.8. 

19. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 Za + Pavla Bubíka, bratra a rodiče Č 

Hn 10:00 
Za + Zitu Kaletovou, manžela Karla  
a syna Josefa 

Č 

PO 

9.8. 

Svátek sv. Terezie 
Benedikty od Kříže, 
panny a mučednice, 

patronky Evropy 

Hn 8:30 

Mše sv. v kapli sv. Kryštofa pouze  
pro obyvatele domova   
za + Gertrudu a Jana Sabelovy 

Č 

ÚT 

10.8. 

Svátek sv. Vavřince, 
jáhna a mučedníka Hn 7:15 Za živé a + farníky  Č 

ST 

11.8. 

Památka sv. Kláry, 
panny Hn 7:15 Za + rodzinę Molin P 

ČT 

12.8. 

Sv. Jany Františky  
de Chantal, řeholnice Hn 18:00 

Za + Otto Wojoczek, żywą rodzinę  
i do Opatrzności Bożej 

P 

PÁ 

13.8. 

Sv. Ponciána, 
papeže a Hippolyta, 
kněze, mučedníků 

Hn 18:00 Není mše sv.  Č 

SO 

14.8. 

Památka 
 sv. Maxmiliána  
Marie Kolbeho,  

kněze a mučedníka 

Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 
KL 16:30 Za + Józefa Foltman P 

Hn 18:00 Za + Józefa Živnego   P 

NE 

15.8. 

Slavnost 

Nanebevzetí 

Panny Marie 
 

Hn 7:30 
Za + Ks. Alojzego Duławę, krewnych, 
kapłanów parafii i parafian 

P 

Hn 9:00  
Za + Milana Moravce (5. výr. úmrtí),  
živou a + rodinu 

Č 

Hn 11:00 Na určitý úmysl Č 

Hn 16:00 Adorace, požehnání  Č+P 

 
 



 
 

z neděle 08.08.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: v Hnojníku v 11 hod křest, v zákristii si vyzvedněte Slovo na cestu 
• V pondělí: v Hnojníku od 8 hod úklid kostela před poutí. Prosím ochotné muže a ženy o 

pomoc při úklidu. 
• V pátek: v Hnojníku nebude večerní mše sv. z důvodu pohřbu P. Pavla Motyky 
• V sobotu: 

 v Hnojníku ve 14 hod svatba se mší sv. a v 18:00 hod mše sv. s nedělní platností 
• Příští neděle: poutní slavnost v Hnojníku 

 v 7:00 hod modlitba růžence, mše sv. 7:30p, 9:00č a 11:00č. Kazatelem a hl. 
celebrantem pouti bude P. Radek Drobisz, odpoledne v 16 hod adorace a požehnání. V 11 
hod mši sv. doprovodí dechovka.  
 O pouti máme možnost získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek: sv. smíření, 
sv. přijímání, modlitba Otče náš, Věřím a na úmysl sv. Otce.  

 
• V týdnu půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 
• Možnost zpovědi: v týdnu před mší sv., v neděli pak i během mší sv.  

*********************************************************************** 
Jan Maria Vianney nepatřil mezi chytré – 4. srpen  

 
          Sv. Jan Maria Vianney nepatřil příliš mezi chytré. Probojovával se mnohými obtížemi, aby 
se mohl stát knězem. Během studia teologie se musel velice snažit, aby obstál při zkouškách. 
Když seděl před zkoušejícími, nedokázal odpovědět na teologické otázky, které mu dávali. Jeden 
ze zkoušejících profesorů řekl svému kolegovi: „Co s tím oslem budeme dělat?“ Když Jan ten 
nelichotivý komentář zaslechl, zareagoval: „Pane profesore, v Bibli se píše, že Samson pobil oslí 
čelistí tisíc Pelištějců (srov. Sd 15,15). Představte si, co dokáže Bůh udělat s celým oslem!“ 

Všichni dobře víme, co Bůh s tím „oslem“ udělal! Když byl pak vysvěcen na kněze, biskup 
nevěděl, kam ho má poslat. Nakonec se rozhodl pro malou, odlehlou vesničku Ars. Nemohl tušit, 
že díky tomuto pokornému knězi se Ars stane natolik populární, že vláda zde bude muset 
vybudovat železniční stanici, protože k arskému faráři se budou hrnout houfy lidí. 

Pán dokáže použít kohokoli. Stačí se jen vložit do jeho rukou a poprosit, aby nás použil. A 
on to udělá, protože v nás věří. To je to nejdůležitější – věřit, že Bůh nám důvěřuje. 
        Možná ti nedůvěřují lidé kolem tebe, ale Bůh ti důvěřuje a on je Pánem tvého života. Proto 
nám Ježíš řekl, abychom nikoho nesoudili a soud nechali na něm. Pouze Ježíš má právo člověka 
soudit, protože nikdo neví, co se za vnější slupkou skrývá.                     (zdroj: www.pastorace.cz) 

 

Pamatujme na kněze v modlitbách, zvláště prosím o modlitbu za o. Pavla Motyku, kterého jsme měli 

v charitním domě sv. Josefa vedle farního kostela v Hnojníku a Pán ho povolal v sobotu 7.8.2021 

v dopoledních hodinách k sobě. Za jeho starost, pomoc a kněžskou službu, ať ho Bůh odmění. Zároveň 

prosme o nová duchovní povolání. Je to již další kněz, který odešel do Otcova domu v krátké době, i když 

nenápadný a tichý, ale velice vnímavý k druhým lidem.  
 
 


