
 
 

v týdnu od 5.12. do 12.12. 2021 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Za + Boženę Bonczek, żywą i + rodzinę P 

NE 

5.12. 

2. neděle 

adventní 

Hn 7:30 Za dusze w czyśćcu P 

Hn 8:45 
Za + Karla a Otýlii Slaninovy,  

živou a + rodinu 
Č 

Tř 10:00 
Za żywą i + rodzinę Kopecky i dusze  

w czyśćcu, na które nikt niepamięta 
P 

PO 

6.12. 
Sv. Mikuláše, biskupa 

Hn  

kaple 
8:30 

Pro klienty charit. domova  

za + Gertrudu a Jana Sabelovy 
Č 

Tř 18:00 Za + Kateřinu Kičmerovou Č 

ÚT 

7.12. 

Památka sv. Ambrože, 

biskupa a učitele 

církve 
Hn 7:00 Na poděkování a s prosbou  Č 

ST 

8.12. 

Slavnost Panny 
Marie, počaté bez 
prvotního hříchu 

Hn 7:00 Za żywych i + parafian P 

ČT 

9.12. 
 Tř 18:00 Za + Josefa Sobka a rodiče Č 

PÁ 

10.12. 

Panny Marie 

Loretánské 
Hn 18:00 Za + Zuzanu Konečnou (10. výr. úmrtí) Č 

SO 

11.12. 

Sv. Damasa I., papeže Hn 7:00 Není mše sv.  0 

 KL 16:30 Za + Kurta a Marii Valachovy a rodiče Č 

NE 

12.12. 

3. neděle 

adventní 

Hn 7:30 
Za + Józefa Malirz, żywą i + rodzinę 
Morawiec i Malirz  

P 

Hn 8:45  

Za + Františku Kaszperovou, manžela 

Bohumíra, sestru Libuši, vnučku Renátku, 

živou a + rodinu Kuboňovou 

Č 

Tř 10:00 Za + Lidii Tomíkovou, sestru a rodiče  Č 

 
 



 
 

z neděle 05.12.2021  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: čten Dopis o. biskupa Martina k následující sbírce 
 v Třanovicích po mši sv. křty 

• V pondělí:  
 v Třanovicích v 17:25 zpívané Hodinky k Neposkvr. početí PM. Mše sv. ze slavnosti 
Neposkvrněného početí Panny Marie. Tato slavnost je zároveň doporučený svátek. 

• Ve středu: Doporučený svátek 
 v Hnojníku v 6:30 hod modlitba růžence  
 z důvodu konference kněží bude farní kancelář uzavřena 

• Ve čtvrtek:  
 v Třanovicích v 17:30 hod modlitba růžence 

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

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

• Příští neděle: Gaudete – radostná  
 v Hnojníku v 6:55 hod GODZINKI DO NMP 

 v Třanovicích od 9:30 hod možnost adorace před NSO 

 při bohoslužbách sbírka na dostavbu diecézního střediska mládeže ve Staré Vsi n.O.  

************************************************************************* 

• Páteční mše sv. v Hnojníku: prosím rodiče, aby pomohli připravit dětem lampiony pro 

páteční mši sv., které si pak přinesou. Budou potřebné k začátku mše sv. v pátek  - 

připomeneme si rorátní mše sv.  

• Vánoční oplatky: jsou k prodeji, baleny po 10ks (20,-Kč)  a 5ks (10,-Kč). V Hnojníku se 

budou oplatky vydávat vzadu v kostele u vchodu. 

• Zároveň si můžete vyzvednout: nové číslo časopisu Okno č.12, Tarsicius pro ministranty. 

Vzadu v kostele je také nové číslo časopisu „Milujte se!“, můžete si rozebrat.  

• Probíhá zápis intencí mší sv. na 1. pol. 2022 
• Dopis o. biskupa Martina ke sbírce v neděli 12.12.2021: 

 

     Bratři a sestry, srdečně vás zdravím v čase radostného adventního očekávání a přípravy. 

Rád se s vámi dělím o radost z toho, že jsme po dlouhém očekávání a přípravách v letošním 

roce zahájili dostavbu Diecézního střediska pro mládež ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Je to 

místo setkávání a formace mladých lidí z celé naší diecéze. K dostavbě jsme se rozhodli 

proto, abychom mohli rozšířit službu střediska a oslovovat například nabídkou adaptačních 

kurzů také školy a to nejen církevní. Mám radost, že stavba plynulým tempem pokračuje a 

roste i přes všechny komplikace, které tato doba přináší. Už v minulém roce jsem vás žádal 

o podporu tohoto díla v celodiecézní sbírce, ve které se vybralo celkem 1 257 000,- Kč. 

Mnohokrát vám děkuji za vaši štědrost. Budu rád, když se také v letošním roce ke sbírce 

konané o třetí adventní neděli připojíte svým darem. Tři miliony z  deseti milionů celkových 

nákladů stavby pokryje dotace, další finance se snažíme zajistit z jiných zdrojů. Doufám, že 

se to také s pomocí vaší štědrosti podaří.  Už teď vám děkuji za každý dar do této sbírky. 

Přeji požehnané dny adventu, které nás přivedou k vánoční radosti z toho, že se Pán pro 

nás stal tím největším darem.                 + Martin David, apoštolský administrátor  


