
 
 

v týdnu od 31.10. do 7.11. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

1.11. 

Slavnost Všech 
Svatých,  

doporučený svátek 

Tř 17:00 
Za + Hedviku Rylkovou, rodiče z obou 
stran, sourozence a živou rodinu  

Č+P 

Hn 18:00 Za + Františka Mece  Č+P 

ÚT 

2.11. 

Vzpomínka  
na všechny  

věrné zemřelé  

Tř 17:00 Za všechny zemřelé  Č+P 

Hn 18:00 Na úmysl sv. Otce  Č+P 

ST 

3.11. 

Sv. Martina de Porres, 
řeholníka Hn 7:00 Za żywych i + parafian P 

ČT 

4.11. 

Památka sv. Karla 
Boromejského, 

biskupa 
Tř 18:00 Za živé a + členy živého růžence Č 

PÁ 

5.11. 
1. pátek v měsíci! Hn 18:00 

Za + Annu a Rudolfa Carbolovy, 2 syny, 
dceru a rodiče z obou stran 

Č 

SO 

6.11. 

Sobotní památka 
Panny Marie Hn 7:00 Není mše sv.  0 

 KL 16:30 Za żywą i + rodzinę Musil i Dragosz P 

NE 

7.11. 

32. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + rodzinę Sikora i Skupień P 

Hn 8:45  
Za živou a + rodinu Skupieňovou  
a Škutovou 

Č 

Tř 10:00 Za + rodzinę Kaleta i Grzegorz  P 

 
 



 
 

z neděle 31.10.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 výše sbírky z min. neděle na misie: 16.537,-Kč; misijní koláč: 21.677,-Kč. Misijní 
kalendáře prozatím: 11.100,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!!  
 k dispozici jsou ještě misijní kalendáře, zároveň je nové číslo Tarsicia pro ministranty a 
Slovo na cestu 

• V pondělí:  
 půl hodiny před mší sv. modlitba růžence  

• V úterý:  
 půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 

• Ve čtvrtek:  
 v Třanovicích v 17:30 hod adorace, mše sv. bude zakončena litanií a svátostným 
požehnáním  

• Na 1. pátek:   
 v Hnojníku v 17:30 adorace, mše sv. se zaměřením na děti a zakončení litanií a 
svátostným požehnáním  

• V sobotu: 
 v Hnojníku adorace v 18 hod, zakončená svátostným požehnáním 

• Příští neděle:   
 pobožnost za zemřelé na hřbitovech: v Třanovicích ve 14 hod, v Hnojníku v 15 hod. 
Zakončeny budou svátostným požehnáním v kostele. 
************************************************************************* 

• PLNOMOCNÉ ODPUSTKY přivlastnitelné duším v očistci: do 8.11. 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.  

• OTEVŘENÍ HROBKY BARONŮ BESSŮ V HNOJNÍKU: v pondělí a úterý od 16 hod, 
v neděli od 14 hod. Tam si můžete připomenout ty, kteří nás za uplynulý rok opustili.  

• 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.  

• Prosba o dodržování opatření: v kostele je potřeba mít zakrytá ústa a nos nejlépe 
respirátorem, u vchodu je potřeba si dezinfikovat ruce.  
 


