
 
 

v týdnu od 17.10. do 24.10. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Na poděkování a s prosbou Č 

NE 

17.10. 

29. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + Teresę Kowalczyk, męża i zięcia P 

Hn 8:45 Za + rodiče Szokalovy, živou a + rodinu  Č 

Tř 10:00 Za živou a + rodinu Skarkovou a Sobkovou Č 

PO 

18.10. 

Svátek sv. Lukáše, 
evangelisty Hn 8:30 

Mše sv. v kapli sv. Kryštofa  
za duše v očistci 

Č 

ÚT 

19.10. 

Sv. Pavla od Kříže, 
kněze  Hn 7:00 Za duše v očistci  Č 

ST 

20.10. 
 Hn 7:00 Za żywych i + parafian P 

ČT 

21.10. 
Bl. Karla Rakouského Tř 18:00 

Za + Jana a Janu Lipowské, + rodinu 
Smilovskou 

Č 

PÁ 

22.10. 

Sv. Jana Pavla II., 
papeže Hn 18:00 

Za + Aloise Muchu, Marii Muchovou  
a rodiče z obou stran 

Č 

SO 

23.10. 

Sobotní památka 
Panny Marie Hn 7:00 Není mše sv.  Č 

 KL 16:30 
Za + Stefanię i Franciszka Brecher  
i wnuka Andrzeja 

P 

NE 

24.10. 

30. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 
Za żywą rodzinę Sikora,  
na podziękowanie i z prośbą 

P 

Hn 8:45  Za + Konráda Vengláře (12. výr. úmrtí) Č 

Tř 10:00 Za + Karola Kaletę, żonę i syna Józefa  P 

 
 



 
 

z neděle 17.10.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: čteme dopis národního ředitele PMD 
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy 

• V pondělí: v Hnojníku jsou opět mše sv. v kapli sv. Kryštofa v domě seniorů v 8:30 hod 
• V úterý: v K.Lhotce v 17 hod růžencová pobožnost s možností přijetí sv. přijímání v jazyce 
českém   

• V pátek:  
 v Hnojníku v 17:30 modlitba růžence, mše sv. se zaměřením na děti 

• V sobotu: 
 v K.Lhotce v 16 hod modlitba růžence 
 v Hnojníku adorace již v 18 hod, zakončená svátostným požehnáním 

• Příští neděle:  MISIJNÍ NEDĚLE 
 v Hnojníku v 7:00 hod modlitba růžence 
 v Třanovicích v 9:25 hod modlitba růžence  
 sbírka při bohoslužbách na misie 
************************************************************************* 

• Modlitba růžence v měsíci říjnu: dle rozpisu na nástěnce 

• Ve středu 20.10.2021 bude uzavřena farní kancelář z důvodu účasti na kněžské 

konferenci ve Frýdku.  

• MISIJNÍ KOLÁČ: v sobotu 23.10.2021 od 8:30 v sálce v Hnojníku budeme balit koláče 
pro misijní neděli. Napečené koláče a další sladkosti můžete přinést v pátek odpoledne, 
příp. v sobotu ráno.  

• SYNODÁLNÍ PROCES VE FARNOSTECH: dnes při bohoslužbách otevřeme synodální 
proces ve farnostech, který by měl trvat do jara 2021. Jak bude vše probíhat na úrovní 
farnosti, se budete postupně dozvídat.  
 Na prvním místě začneme modlitbou k Duchu Svatému, aby tato fáze měla zdárný 
průběh. Vzadu v kostele jsou umístěny kartičky s modlitbou na tento úmysl a z druhé strany 
je mapa farnosti s 50 políčky, do které si můžete jako rodiny vybarvit políčko při modlitbě. 
(50 je číslo symbolické. 50 dnů trvá velikonoční doba, která je zakončena Sesláním Ducha 
sv., která je také nazývána „PADESÁTNICE“. Po seslání Ducha sv. se apoštolové rozešli 
do světa, aby učili o Ježíšovi) Abychom poznali, jakou cestou se má farnost vydat, musíme 
vše svěřit Duchu Svatému.  Proto vás prosím o modlitbu za toto poznání.  
 Zároveň je vzadu letáček, který vysvětluje záměr a význam synody s myšlenkami 
papeže Františka. Synoda má vést k dialogu, naslouchání, ke sblížení a případně novým 
cestám, tak, abychom naplnili prvotní poslání Církve.  
 Při dnešní mši sv. si připomeneme svůj křest a svátost biřmování, která nás 
uschopňuje k hlásání evangelia, vzájemného sdílení a předávání víry dalším 
generacím a nevěřícím. Na začátku bohoslužby budeme pokropeni svěcenou vodou a 
při nesení darů budeme vzývat Ducha Svatého hymnem. Na závěr se pomodlíme 
modlitbu za synodu, kterou máte na kartičkách.  
 Zároveň také zvu k adoracím o sobotách ve farním kostele od 18 hod.  
 


