
 
 

v týdnu od 13.2. do 20.2. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  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 

PO 

14.2. 
 Hn 

8:30 
kaple 

Za + Františka Mece Č 

ÚT 

15.2. 
 Hn 7:00 Na poděkování a s prosbou  Č 

ST 

16.2. 
 Hn 7:00 Za żywych i + parafian P 

ČT 

17.2. 

Sv. Alexia a druhů, 
řeholníků  Tř 18:00 

Na poděkování a s prosbou za 35 let 

manželství  
Č 

PÁ 

18.2. 
 Hn 18:00 Za + Mons. Miloslava Klisze Č 

SO 

19.2. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
KL 16:30 Za + Józefa Foltman P 

NE 

20.2. 

7. neděle  

v mezidobí  

Hn 7:30 

Za + Władysława i Tinę Łoboziak, 

rodziców z obu stron oraz z prośbą o Boże 

błogosławieństwo 

P 

Hn 8:45  

Za + Jana a Marii Fojcikovy, vnuky 

Michaelu a Daniela Dohnalovy a živou 

rodinu  

Č 

Tř 10:00 Za + brata Józefa Kaletę i rodziców  P 

 
 



 
 

z neděle 13.02.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy kostelů 

• V pátek:  
 v Hnojníu mše sv. se zaměřením na děti      

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

• Příští neděle:  
 sbírka při bohoslužbách „Haléř sv. Petra“ – na potřeby sv. Otce  

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

• Modlitba růžence: v týdnu vždy půl hodiny před mší sv., pokud není jinak stanoveno 

• Na pondělí 28.února 2022 svolávám setkání těch, kdo předčítají Boží slovo při mši sv. do 

sálky v Hnojníku na 17:30 hod. Na setkání mohou přijít i ti, kdo ještě nepředčítají, ale rádi 

by se zapojili do této služby. Je třeba se seznámit nejen s praxí, ale i s významem služby 

„lektora“, zároveň nastínit organizaci dobrovolníků ve farnosti.   

• Křížové cesty v době postní: hledáme dobrovolníky, kteří by se rádi zapojili do provázení 

Křížové cesty o nedělích. Mohou to být rodiny či společenství. Můžete se nahlásit 

v zákristii, příp. na farní email či telefon. Na nástěnce a webu farnosti se během příštího 

týdne objeví přehled pobožností Křížových cest ve farnosti.  

• Ve středu 16.02.2022 bude z důvodu setkání kněží a pastoračních pracovníků uzavřena 

farní kancelář  
 

Myšlenka pro tento týden:     LIDÉ HLEDAJÍ ŠTĚSTÍ, POHODU A BLAHOBYT - ZA KAŽDOU CENU!!! 
 

     V životním stylu současné většinové společnosti se skrývá jedno nebezpečí. Lidé urputně hledají 

štěstí, pohodu a blahobyt - za každou cenu. A bez Boha. Je to často projev naší neochoty přijmout svá 

přirozená omezení a žít i rozměr lidské slabosti. Chtít se v životě vyhnout za každou cenu všemu 

těžkému, nás nutně přivede na scestí. 

Křesťané jsou někdy vnímáni jako ti, kdo si nelogicky volí jakési sebetrýznění a dezertovali z tohoto 

světa ve vidině šťastné věčnosti nebo se k utrpení staví pasivně. Přitom to není pravda a neplatí ani to, že 

křesťané ze své podstaty volí to těžší. Ale snaží se volit to správné a lepší, i když je to někdy těžší. 

     Už jenom z hlediska lidského zrání je důležité, aby člověk procházel i životními zkouškami a tím rostl. 

Jako křesťané máme navíc tu zkušenost, že když s našimi všemožnými lidskými „kříži“ přijdeme ke 

Kristu, může i nesmyslné utrpení dostat smysl. Ježíš totiž na kříži přijal a vzal na sebe všechno naše 

trápení. Plné tajemství moci Kristova kříže se ale člověku otevírá teprve skrze víru. Bez daru Ducha 

svatého je nemožné tuto cestu pochopit a přijmout.  

     Problém někdy může nastat, když se lidé, kteří mají silnou vůli, „vyšponují“ k jednání, které považují 

za dobré či lepší. To pak ale často končí smutkem nebo pyšnou nadřazeností. Takovýto způsob myšlení 

totiž může vést k falešnému obrazu Boha, kdy si myslíme, že Bůh po nás chce stále jen to těžké, a pak 

prožíváme pocity viny a myslíme si, že se na nás Bůh zlobí, když si někdy tu těžší variantu nezvolíme. 

Navíc se takoví lidé pak zlobí i na ostatní, kteří si „dopřávají“ a nejednají stejně náročně a přísně jako oni. 

Bůh ale po nás nechce jen těžké věci, ale i lehké a krásné. 

     Pokud na sebe klademe i v dobrých věcech příliš vysoké nároky, může to pro nás být špatnou cestu. 

Existuje moudré úsloví, že „lepší je nepřítel dobrého“. I dobro může být v mém životě nakonec zlem, 

pokud ho Bůh po mně nechce. V tom rád přehání Boží nepřítel, pokouší nás a vede nás k tomu, abychom 

zanechali to dobré, co konáme, a upřednostnili něco „lepšího“, co od nás ale Bůh nechce. Svatá Terezie k 

tomu napsala: „Touha po nemožném nás odvádí od možného.“        (Vojtěch Kodet, Bůh své bitvy neprohrává)                                


