
 
 

v týdnu od 16.1. do 23.1. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 Za Martinu a Michala Č 

NE 

16.1. 

2. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + Józefa Rozmanit i rodzinę P 

Hn 8:45 Za živou a + rodinu Bieleszovou Č 

Tř 10:00 Na poděkování a s prosbou pro celou rodinu  Č 

PO 

17.1. 

Památka sv. Antonína, 
opata Hn 7:00 Za + Gertrudu a Jana Sabelovy Č 

ÚT 

18.1. 

Památka Panny Marie, 
Matky jednoty 

křesťanů 
Hn 7:00 Za živé a + farníky Č 

ST 

19.1. 
 Hn 7:00 Za + Alojzego Filipek, żonę i syna P 

ČT 

20.1. 

Sv. Fabiána,  
papeže a mučedníka 
Sv. Šebestiána, muč. 

Tř 18:00 Za + Getrudę i Jana Sabela P 

PÁ 

21.1. 

Památka sv. Anežky, 
panny a mučednice Hn 18:00 Za + Gertrudu a Jana Sabelovy Č 

SO 

22.1. 

Sobotní památka 
Panny Marie KL 16:30 Za żywą i + rodzinę Zawadzki P 

NE 

23.1. 

3. neděle  

v mezidobí  

 

Neděle  

Božího Slova 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45  Za + Gertrudu a Jana Sabelovy Č 

Tř 10:00 
Za + rodzinę Sztefek, Ryłko, Lipowski  
i Tomík  

P 

 
 



 
 

z neděle 16.01.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy 

• V pondělí:  
 v Hnojníku v 6:30 hod modlitba růžence, v 7 hod mše sv. – v kapli v domě seniorů mše 
sv. nebude  

• V úterý:  
 v Třanovicích ve 14:30 hod pohřeb + Jan Farník 

• 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 – děti si mají 
přinést svou dětskou bibli na mši sv.     

• V sobotu:   
 v Hnojníku ve farním kostele adorace v 18 hod  

• Příští neděli:  
 při bohoslužbách sbírka na biblické dílo  
************************************************************************ 

• Tříkrálová sbírka 2022:  
 dnes po bohoslužbách můžete ještě přispět do pokladniček – vzadu v kostele bude stát 
ministrant 

• NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA: budeme slavit v neděli 23.1.2021. Opět si připomeneme 
důležitost Božího slova v životě křesťana. Zároveň proběhne sbírka na Bibli.  

• Institut pro liturgickou formaci pořádá on-line formační setkání pro ty, kdo pečují o 
kostel, jeho vybavení a liturgické prádlo. Jeho smyslem je lépe porozumět liturgickému 
prostoru, umění, paramentům, nádobám a připomenout si praktické úkoly s kostelnickou 
službou. Setkání se koná ve čtvrtek 27.1.2022 ve 20:00 hod prostřednictvím platformy 
zoom a youtube. Informace: www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-kostelnika Mohou se 
však připojit i ti, kteří se chtějí s touto službou více seznámit. Setkání je otevřeno pro 
všechny.  

• Od 18.-25.1.2022 proběhne Týden modliteb za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany 
z různých církví po celém světě. V letošním roce je jeho mottem: „Viděli jsme na východě 
jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit.“ (Mt 2,2) Při modlitbě růžence budeme pamatovat 
na tento úmysl.  
 

Myšlenka pro tento týden:  Druhý Vatikánský koncil rozhodně doporučil modlitbu za jednotu 

křesťanů, jako duši celého ekumenického hnutí. Protože smíření křesťanů „přesahuje lidské síly a 

dary“, modlitba dává výraz a naději, která nezklame a důvěru v Pána, který činí novou každou 

věc. Avšak modlitbu musí doprovázet očištění mysli, citů a paměti. Tak se stane výrazem onoho 

„vnitřního obrácení“, bez něhož není pravý ekumenismus možný. Koneckonců, jednota je dar 

Boha, dar, o který je nutno naléhavě a neúnavně prosit v pokoře a pravdě. (Sv. Jan Pavel II.) 


