
 
 

v týdnu od 6.2. do 13.2. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 Za Laurę i Irenkę P 

NE 

6.2. 

5. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + Franciszka Mec P 

Hn 8:45 
Za + Hildu Wawerkovou, + rodinu 

Weissmannovou a Wawerkovou 
Č 

Tř 10:00 
Za + Eduarda Janczyk  

i rodziców z obu stron 
P 

PO 

7.2. 
 Hn 

8:30 
kaple 

S prosbou o Boží pomoc Č 

ÚT 

8.2. 

Sv. Jeronýma 

Emilianiho 
Hn 7:00 Za živé a + farníky Č 

ST 

9.2. 
 Hn 7:00 

Za + Franciszka Budinskiego i syna 

Břetislava 
P 

ČT 

10.2. 

Památka sv. 

Scholastiky, panny 
Tř 18:00 Za + Josefa Paweru a rodinu Hrstkovou Č 

PÁ 

11.2. 
Panny Marie Lurdské Hn 18:00 Za + Františka Mece Č 

SO 

12.2. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
KL 16:30 Za Adama a Annu  Č 

NE 

13.2. 

6. neděle  

v mezidobí  

Hn 7:30 

Za + rodziców Zofię i Franciszka Bednarz, 

rodziców z obu stron, + Alicję Bednarz oraz 

całą rodzinę 
P 

Hn 8:45  
Za živou a + rodinu Polákovou a Vrškovou 

(10. a 15.výr. smrti) a živou rodinu 
Č 

Tř 10:00 
Za + Pavla a Emílii Fojtíkovy, syna, dceru a 

zetě  
Č 

 
 



 
 

z neděle 06.02.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• V pondělí:  
 v Hnojníku bude mše sv. opět v kapli sv. Kryštofa v 8:30 hod. 
 v Třanovicích pohřeb v 15 hod + Ludwik Kula 

• Ve čtvrtek:  
 v Třanovicích v 17:30 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 neděle:  
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy kostelů 

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

• Setkání ministrantů: v pátek v Hnojníku v kostele od 16:45 hod 
• Setkání scholičky: v pátek v Hnojníku od 17 hod v sálce 
• Vyšla nová čísla časopisu: Okno č. 2, Tarsicius, IN!, Nezbeda a Slovo na cestu, můžete si 

vyzvednout, v Hnojníku opět vzadu při východu z kostela.  

• V Třanovicích poslední únorovou neděli tj. 27.02.2022 bude před mší sv. adorace od 

9:30 hod před zahájením postní doby.  

• Byl spuštěn nový zpravodajský web zprávy.cirkev.cz, kde najdete přehled různých zpráv 

z církevního prostředí nejen v naší republice, ale také ze zahraničí. Více na uvedeném 

portálu nebo také v únorovém čísle diecézního časopisu Okno.  

 

Myšlenka pro tento týden:  VYSYP KAPSY! 

     Mnozí z nás mají mylnou představu o tom, v čem spočívá skutečný křesťanský život a co to 

znamená růst v milosti a ve svatosti. Představujeme si, že ten, kdo je silnější a větší, je 

automaticky blíže Bohu.  

     Cesta k němu je ovšem spíše sestupem do vlastní nicoty. Nejlépe je připraven přijmout Boha 

ten, kdo každodenně víc a víc poznává svou slabost, uvědomuje si svou nemohoucnost a čím dál 

méně spoléhá na vlastní síly.  

      Pán nás občas odkazuje na naše ubohé možnosti, abychom si uvědomili, jak málo jsme bez 

něho. Tím nás chrání před pokušením uvěřit, že jsme s to dokázat něco vlastními silami. Pro 

křesťana toužícího jít cestou svatosti je velkým nebezpečím, začne-li se domnívat, že už má jisté 

ctnosti či schopnosti v kapse. Na cestě posvěcení jde ovšem o to, abychom ony „kapsy“ neustále 

obraceli. 

     Pokoušíme-li se neustále milovat a konat dobro výhradně z vlastních sil, klademe tak rozvoji 

Božího života v nás značné překážky. Pouze jeho život v našem nitru z nás udělá skutečné 

křesťany.  

     „Pak je to ale velice snadné, nemusím tedy už dělat vůbec nic, protože Bůh nepotřebuje mé síly 

a já si v klidu mohu počkat, až začne jednat.“ Samozřejmě to tak není! Můžeme mu přinést svou 

bídu, plod svých nezdařených pokusů, ale za předpokladu, že jsme se skutečně o něco pokoušeli.   

 
                                                                                                        (I dnes je den Boží, W.Stinissen) 


