
 
 

v týdnu od 24.10. do 31.10. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

25.10. 
 Hn 8:30 

Mše sv. v kapli sv. Kryštofa za + Gertrudu a 

Jana Sabelovy 
Č 

ÚT 

26.10. 
 Hn 7:00 

Za + Josefa Zubka, P. Rudolfa Zubka  

a rodiče  
Č 

ST 

27.10. 
 Hn 7:00 Za żywych i + parafian P 

ČT 

28.10. 

Svátek sv. Šimona  
a Judy, apoštolů 

Tř 18:00 Za + Annu a Jana Sikorovy Č 

PÁ 

29.10. 
 Hn 18:00 

Za + Marii a Jana Moravcovy, 2 syny, zetě 
Zdeňka, + Leopolda a Marii Malirzovy, 

syna Josefa, + Veroniku a Terezii Oborné 

Č 

SO 

30.10. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
Hn 7:00 Není mše sv.  0 

 KL 16:30 Za + Josefa Gągolu Č 

NE 

31.10. 

31. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 
Za + Jana i Adelę Kowalczyk, + rodzinę 
Skulina, Pydych i żywą rodzinę 

P 

Hn 8:45  
Za + Antonína Labudu, manželku Marii, 

živou a + rodinu 
Č 

Tř 10:00 
Za + Rudolfa Huse (1. výr. úmrtí), 

manželku, rodiče, sestru a švagry  
Č 

 
 



 
 

z neděle 24.10.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: světový den modliteb za misie, MISIJNÍ NEDĚLE 
 sbírka při bohoslužbách na misie, výše sbírky z min. neděle na opravy: 20.745,-Kč. Pán 
Bůh zaplať za dary.  

• V pondělí: v Hnojníku je 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 

polském  

• V pátek:  
 setkání ministrantů v Hnojníku v kostele od 16:45, od 17 hod zároveň bude nácvik 

scholy děvčat v sálce  

 v Hnojníku v 17:30 modlitba růžence, mše sv. se zaměřením na děti i když jsou 

podzimní prázdniny  

• V sobotu: 
 v K.Lhotce v 16 hod modlitba růžence 

 v Hnojníku adorace již v 18 hod, zakončená svátostným požehnáním 

• Příští neděle:   
 v Hnojníku v 7:00 hod modlitba růžence 
 v Třanovicích v 9:25 hod modlitba růžence  
************************************************************************* 

• MISIJNÍ KOLÁČ: při východu z kostela si můžete za dobrovolný příspěvek zakoupit 

misijní koláč (sbírka poputuje na misijní dílo), zároveň jsou k dispozici v zákristii MISIJNÍ 
KALENDÁŘE – výtěžek z kalendářů je určen dětem v misiích na vzdělání a největší bídu 

(150,- nebo 300,-Kč)  

• PLNOMOCNÉ ODPUSTKY přivlastnitelné duším v očistci: již od 25.10. máme možnost 

získat plnomocné odpustky pro duše v očistci za obvyklých podmínek: sv. smíření, sv. 

přijímání, modlitba Otče náš, Věřím, na úmysl sv. Otce a za duše v očistci při návštěvě 

hřbitova. Toto platí v případě, kdy nemůžeme ve dnech 1.- 8.11. navštívit hřbitovy. Získání 

plnomocných odpustků lze do 8.11., pak během listopadu odpustky částečné.  

• POBOŽNOST NA HŘBITOVECH:  bude v neděli 7.11. 2021 v obvyklých časech.  

• Zapisování úmyslů za zemřelé při pobožnosti na hřbitově: Od dnešní neděle můžete 

zapisovat úmysly za naše zemřelé, za které se budeme modlit při pobožnosti na hřbitově, 

tzv. Otčenášky – Zalecki. Dobrovolné dary, které při úmyslech budete dávat půjdou na 
mše sv. za duše v očistci.  
 V Hnojníku budeme úmysly za zemřelé zapisovat na lístečky, které si vyzvednete 

vzadu v kostele. Doma si pak napíšete své  úmysly a do 7.11. odevzdáte v zákristii nebo na 

faře. Můžete i sami přinést na svých lístečcích. Někteří už to praktikujete. Chceme tímto 

odlehčit zákristii, která se potřebuje zvláště v neděli připravit na další mši sv.  

• ZMĚNA LETNÍHO ČASU ZA ZIMNÍ: o příštím víkendu se posunou ručičky hodin ze 3 

na 2. Spíme o hodinu více, lepší varianta. Večerní bohoslužby se však nebudou posouvat o 

hodinu dříve, až na určité vyjímky např. o slavnostech a svátcích. Zároveň v Třanovicích 
od 1.11. do 31.12. budou mše sv. v pondělky v 18 hod. Po novém roce i ty již nebudou. 

Ustálíme mše sv. v pondělky v Domě seniorů. Zároveň se ruší mše sv. v Hnojníku v sobotu 

ráno. Sledujte proto ohlášky.  
 



POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ ZA VĚRNÉ ZEMŘELÉ 
 

bude v neděli 7. listopadu 2021 
 

v Třanovicích ve 14:00 h   
v Hnojníku v 15:00 h 

 

v jazyce českém i polském. 
 

Texty budou rozdány na místě. 
 

Pamatujme na duše v očistci v modlitbách. Nikdy nevíme, kdy budeme my jejich přímluvu 

potřebovat! 
 

****** 

Možnost získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci: 

1.11. odpoledne a 2.11. je možno získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším 

v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. 

otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Otče náš…a Věřím... 

25.10.- 8.11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek denně  plnomocné odpustky 

přivlastnitelné pouze duším v očistci, navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen 

v duchu za zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 

 


