
 
 

v týdnu od 15.8. do 22.8. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  
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 

PO 

16.8. 
Sv. Štěpána Uhreského Hn 8:30 

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

Č 

ÚT 

17.8. 
 Hn 7:15 Za živé a + farníky  Č 

ST 

18.8. 
 Hn 7:15 Za + rodzinę Tomanek  P 

ČT 

19.8. 

Sv. Jana Eudese,  
kněze  Hn 18:00 Za + otce Pavla, sestry Renátu a Jana Č 

PÁ 

20.8. 

Památka sv. Bernarda, 
opata a učitele církve Hn 18:00 Za + Irenu Unuckovou (nedož. 80 let)  Č 

SO 

21.8. 

Památka sv. Pia X., 
papeže Hn 7:15 Není mše sv.  0 

 KL 16:30 
Za + Markétu a Emila Byrtusovy  
a syna Miroslava 

Č 

NE 

22.8. 

21. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 
Za + Karola Filipiec, żonę Anielę,  
żywą i + rodzinę z obu stron 

P 

Hn 8:45  
Za + Izidora Jadviščoka, syna Jana a rodiče 
z obou stran 

Č 

Hn 10:00 Za + Oto Onderka a rodiče  Č 

 
 



 
 

z neděle 15.08.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: poutní slavnost v Hnojníku  
 Kazatelem a hl. celebrantem pouti je 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 pondělí: v Hnojníku v 15:30 hod pohřeb + Leopold Ovčaří 
• V sobotu: 

 v Hnojníku v 18:30 hod adorace zakončená požehnáním  
• Příští neděle:  

 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy kostelů  
 

• V týdnu půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 
• Od pondělí 16.08.2021 budou moci rodiče přihlašovat své děti do výuky náboženství pro 

školní rok 2021/22 elektronicky na stránkách farnosti www.farnost-hnojnik.cz 
• Poděkování: za pomoc při přípravě pouti v Hnojníku – úklidy, výzdoba, varhaníci, 

ministranti ……. 
• Dokončujeme opravu v kostele v Třanovicích – rozhlas, nábytek v zákristii je již hotový, 

úklidy, srdce zvonu, drobné opravy a převoz mobiliáře. Vše chceme stihnout do 
29.08.2021.  

• Pozvání na koncert: 12.09.2021 se uskuteční v 16 hod v kostele v Třanovicích děkovný 
koncert „Missa brevis“ Jiřího Pavlicy v podání pěveckých sborů z Frýdku- Místku. Více na 
nástěnce.  
*********************************************************************** 
Něco o odpustcích a v čem jsou potřebné 
 
Každé zlé jednání člověka má své následky a důsledky. Člověk má své zlé jednání reflektovat, 

hledat odpuštění a smíření a škodu napravit. Některé následky a důsledky zlého jednání ale 
odstranit nelze. Pro příklad: člověk uškodí někomu jinému. Nakonec mezi nimi dojde ke smíření a 
odpuštění. Ale následně musí dojít i k nápravě křivdy (vrátit ukradené atd.). Pokud ale někdo zemře, 
nese si s sebou za hranici smrti i takovéto "dluhy". Takovému člověku lze pomáhat právě 
modlitbou, získáním "odpustků" (za určitých daných podmínek).  

Odpustek znamená, že se před Bohem odpouštějí časné tresty za hříchy, jejichž vina byla 
zahlazena, je to odpuštění, které náležitě připravený věřící získává za určitých podmínek zásahem 
církve, jež jako služebnice vykoupení autoritativně rozděluje a používá pokladu zadostiučinění Krista 
a svatých. / KKC 1471 / 

Abychom pochopili tuto nauku a tuto církevní praxi, je třeba si uvědomit, že hřích má dvojí 
následek. Těžký hřích nás zbavuje společenství s Bohem, a tím nás činí neschopnými dosáhnout 
věčného života, být zbaven věčného života se nazývá "věčný trest" za hřích. Na druhé straně každý 
hřích, i ten všední, vyvolává zhoubné lpění na tvorech, které musí být odčiněno, buď zde na zemi, 
nebo po smrti, ve stavu, jenž se nazývá očistec. Toto očišťování zbavuje toho, co se nazývá "časný 
trest" za hřích. Tyto dva tresty nelze pojímat jako nějaký druh pomsty, kterou Bůh postihuje hříšníka 
zvenčí, nýbrž jako důsledky vyplývající ze samé podstaty hříchu. Obrácení, jež pochází z vroucí 
lásky, můžeme dosáhnout naprostého očistění hříšníka, takže už nezůstává žádný trest. / KKC 1472 / 


