
 
 

v týdnu od 22.8. do 29.8. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

23.8. 

Sv. Růženy z Limy, 
panny Hn 8:30 

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

Č 

ÚT 

24.8. 

Svátek  
sv. Bartoloměje, 

apoštola 
Hn 18:00 

Za + Annu Kieczkovou, dceru Libuši, syna 
Viktora, za živou a + rodinu Kieczkovou, 
Obornou a Sikorovou  

Č 

ST 

25.8. 

Památka bl. Metoděje 
Dominika Trčky, 

kněze a mučedníka 
Hn 7:15 Za żywych i + parafian P 

ČT 

26.8. 
 Hn 18:00 Za + Gertrudu a Jana Sabelovy Č 

PÁ 

27.8. 
Památka sv. Moniky Hn 18:00 Na poděkování a s prosbou Č 

SO 

28.8. 

Památka  
sv. Augustina, biskupa  

a učitele církve 
KL 16:30 

Za + Ignacego i Zuzannę Dragosz  
i syna Józefa 

P 

 Hn 18:00 Za + rodzinę Kula P 

NE 

29.8. 

22. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za  duše v očistci Č 

Tř 9:00  Za żywych i + parafian P 

Tř 11:00 
Za dobrodince v modlitbě, pomoci  
a finanční podpoře  

Č 

Tř 16:00 Adorace a požehnání  Č+P 

 
 



 
 

z neděle 22.08.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 sbírka při bohoslužbách na opravy kostelů 

• V úterý:  
 v Hnojníku v 15:30 hod pohřeb + Anna Svobodová,  
 v Hnojníku v 17:30 hod modlitba růžence, mše svatá „ipsa die“ ze sv. Bartoloměje 
v 18 hod, mše sv. bude zakončena krátkou adorací a svátostným požehnáním, v tento den a 
také v neděli můžeme také získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek: sv. smíření, 
sv. přijímání, modlitba Otče náš, Věřím a na úmysl sv. Otce   

• V sobotu: 
 v Hnojníku v 18 hod mše sv. s platností neděle, adorace již nebude  

• Příští neděle: poutní slavnost v Třanovicích, otevření filiálního kostela sv. Bartoloměje 

po generální opravě  
 v Hnojníku mše sv. pouze ráno v 7:30 
 v Třanovicích v 8:15 a 10:15 hod modlitba růžence, mše sv. v 9 a 11 hod za doprovodu 
dechovky, hl. celebrantem a kazatelem bude P. Jan Czudek, Th.D., delegát ad omnia, který 
zároveň požehná nový obětní stůl a ambon 
 odpoledne v Třanovicích v 16 hod adorace zakončená svátostným požehnáním  

• V týdnu půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 
• Přihlášky do výuky náboženství: přes webové stránky farnosti (www.farnost-hnojnik.cz) 

můžete přihlašovat své děti do náboženství pro nový školní rok 2021/22.  
• Úklid kostela v Třanovicích před poutí: prosím o pomoc při úklidu kostela v pátek 

27.08.2021 od 16 hod, aby v sobotu se už jen kostel vyzdobil pro nedělní slavnost.  
• Nácvik ministrantů na pouť v Třanovicích: prosím všechny ministranty ve farnosti, aby 

přišli na nácvik v sobotu v 9 hod do kostela v Třanovicích. Je potřeba si rozdělit úkoly a 
projít průběh celé mše sv. před poutí.  

• 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.  
*********************************************************************** 
Delegát ad omnia byl jmenován apoštolským administrátorem Mons. Martinem Davidem. Tímto 
jmenováním se stává druhým statutárním zástupcem biskupství. Je mu svěřena moc výkonná. V naší 
diecézi jím byl jmenován P. Jan Czudek od 1.7.2021.  
 
Sv. Bartoloměj - „Čím nás může tento takřka anonymní světec inspirovat? 
Sv. Bartoloměj (v 9. stol. ztotožnění s Natanaelem) není zmiňovaný ve výčtu dvanácti apoštolů. Řecká 

tradice ho ztotožnila se Šimonem Kananejským (Mk 3, 18). Ale jinak ho církevní otcové nepovažují za apoštola. 
Natanael (Bartoloměj) se vyskytuje v Novém zákoně výslovně na dvou místech Janova evangelia: 1, 43-51 a 21, 
2.  I přesto, že o něm víme málo, myslím, že to stačí k tomu, abychom se jím nechali inspirovat. Podle církevních 
otců představuje moře svět zvláště v jeho chaotičnosti, nepřehlednosti a marnosti. Ryby jsou symbolem lidí a síť 
je církev. Apoštolové na přání Pána spustí síť a zahrnou množství ryb. Takové množství, že by se síť za 
normálních okolností trhala, ale protože je to z Boží milosti, síť se neroztrhne. 

Natanael – Bartoloměj jde životem a hlásá radostnou zvěst. Podle legendy jej hlásání stálo kůži. Tu mu 
totiž stáhli, aby ho mučili a nakonec zabili. Lidová moudrost používá obrat „sedřít mu kůži“. Natanael přišel sice 
o kůži, ale ne o věčný život. 

Vidíte, další inspirace pro náš život z víry. Stojí mi za to Ježíš a Boží království?  
Svatý Bartoloměji, oroduj za nás! 


