
 
 

v týdnu od 23.1. do 30.1. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  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 

PO 

24.1. 

Památka sv. Františka 
Saleského, biskupa  

a učitele církve 
Hn 7:00 Za + Gertrudu a Jana Sabelovy Č 

ÚT 

25.1. 

Svátek Obrácení  
sv. Pavla, apoštola Hn 7:00 Za + Getrudu a Jana Sabelovy Č 

ST 

26.1. 

Památka sv. Timoteje  
a Tita, biskupů Hn 7:00 Za żywych i + parafian P 

ČT 

27.1. 

Sv. Anděly Mericiové, 
panny Tř 18:00 Za duše v očistci Č 

PÁ 

28.1. 

Památka sv. Tomáše 
Akvinského, kněze a 

učitele církve 
Hn 18:00 Za + Jiřinu Soviarovou Č 

SO 

29.1. 

Sobotní památka 
Panny Marie KL 16:30 Za Jakuba a Moniku  Č 

NE 

30.1. 

4. neděle  

v mezidobí  

Hn 7:30 Za dusze w czyśćcu P 

Hn 8:45  
Za + Otýlii a Karla Slaninovy,  
živou a + rodinu z obou stran 

Č 

Tř 10:00 Za + Jana Nowoka a rodiče  Č 

 
 



 
 

z neděle 23.01.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 sbírka při bohoslužbách na biblické dílo, výše sbírky z min. neděle: 18.578,-Kč. Pán 
Bůh zaplať za dary!!! 

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

• 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 ve farním kostele adorace v 18 hod  

• Příští neděli:  
 v Třanovicích po mši sv. křest  
************************************************************************ 

• Setkání ministrantů: 
 v pátek v 16:45 hod v Hnojníku v kostele 

• Setkání scholy:  
 v pátek od 17 hod v sálce v Hnojníku   

• Formační setkání pro kostelníky a ty, kdo pečují o kostely: formou on-line přenosu na 
www.liturgie.cz ve čtvrtek 27.ledna 2022 od 20:00 hod  

• Nabídka studia na SPŠ v Odrách pro žáky 8.- 9. ročníků ZŠ: vzadu v kostele jsou letáčky 
s nabídkou oborů na církevní střední škole, můžete si rozebrat, seznámit se, případně 
nabídnout …. 

• Nové číslo časopisu „Milujte se!“ – vzadu na poličce, můžete si rozebrat.. 
 

Myšlenka pro tento týden:  Vždy 3. neděle liturgického mezidobí je věnována „slavení a šíření Božího slova 
a úvaze nad ním“.  
          Předseda Papežské rady pro novou evangelizaci, arcibiskup Rino Fisichella k zavedení  „Neděle Božího 

slova“ říká: 
 „Papež František reaguje na mnohé žádosti, které obdržel, že by se v církvi měla věnovat jedna neděle 

Božímu slovu. Je sice pravda, že každou neděli nasloucháme Božímu slovu, ale můžeme o jedné určité 
neděli toto Slovo hlásat slavnostněji a doprovodit jej reflexí i viditelnými znameními, která poukazují na 
jeho důležitost v církvi“. 

Volba padla na neděli s ekumenickým dosahem... 

 „Papež František zvolil třetí neděli v mezidobí, kdy evangelium představuje Ježíše jako hlasatele Božího 
království. Zároveň se ale jedná o časový úsek, do něhož spadá Den dialogu s judaismem a Týden modliteb 
za jednotu křesťanů. Papež výslovně říká, že den věnovaný Bibli nemá být jednou za rok,  nýbrž slaví se 
jednou s celoroční platností, abychom získali důvěrnější vztah k posvátným textům. Zde se totiž dotýkáme 
velice smutného bodu – naprostá většina našich věřících Písmo nezná a naslouchá mu jedině v neděli. 
Bible je sice nejrozšířenější kniha, ale také nejvíce pokrytá prachem, protože ji nikdo nebere do rukou. 
Papež nás tímto listem vyzývá, abychom naopak Boží slovo co možná nejvíce a každodenně drželi v rukou 
a učinili z něj svou modlitbu.  Schopnost naslouchat Božímu slovu v nás probouzí vnímavost vůči krajním 
životním situacím, které označujeme za existenciální periferie a s nimiž se denně setkáváme.“  
                                                                                                         (více na www.pastorace.cz) 


