
 
 

v týdnu od 20.2. do 27.2. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  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 

PO 

21.2. 

Sv. Petra Damianiho, 

biskupa a učitele 

církve 
Hn 

8:30 
kaple 

Za + Františka Mece Č 

ÚT 

22.2. 

Svátek Stolce svatého 

apoštola Petra 
Hn 7:00 Za živé a + farníky Č 

ST 

23.2. 

Památka sv. Polykarpa, 

biskupa a mučedníka 
Hn 7:00 

Za + Vladislava a Věrę Voznica  

oraz żywą rodzinę 
P 

ČT 

24.2. 

Sv. Alexia a druhů, 
řeholníků  Tř 18:00 Za + Jana Pieknik (1. rocznica śmierci) P 

PÁ 

25.2. 
 Hn 18:00 

Za + Františka Václava Lobkowicze,  
1. sídelního biskupa ostravsko-opavské 
diecéze 

Č 

SO 

26.2. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
KL 16:30 Za + rodinu Slámkovou a Marii Mihalovou Č 

NE 

27.2. 

8. neděle  

v mezidobí  

Hn 7:30 Za + Franciszka Mec P 

Hn 8:45  Za + Emila a Martu Slaninovy Č 

Tř 10:00 Za + Pavlínku Górskou a rodinu   Č 

 
 



 
 

z neděle 20.02.2022  
___________________________________________________________________________________ 

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

• V pátek:  
 v Hnojníku mše sv. za + F.V.Lobkowicze, zvu proto celou farnost ke společné modlitbě 

a poděkování za jeho službu, život a práci v biskupské službě s prosbou o Boží 

Milosrdenství   

 ve farním kostele od 17:15 hod bude příležitost ke společné modlitbě růžence za o. 

biskupa 
 promluva bude i k dětem, tak jak máme zavedeno     

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

• Příští neděle:  
 v Třanovicích v 9:30 hod adorace před vystavenou NSO  

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

• 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. Přehled křížových cest je na nástěnce nebo webu 

farnosti.   

• V sobotu 26.2.2022 bude vysílat TV Noe od 11 hod pohřeb + biskupa F.V. Lobkowicze, 

v 10:55 hod se rozezní zvony na kostelích v celé diecézi, aby zvolaly a pozvaly věřící celé 

diecéze ke společné modlitbě a rozloučení s o. biskupem. Jelikož nelze, aby se všichni 

mohli dostavit k rozloučení v katedrále, jsou věřící vyzvání ke sledování přímého přenosu 

na TVNOE. Více o rozloučení ve slovu o. biskupa Martina Davida v příloze, na webu a 

nástěnce.  
 

Myšlenka pro tento týden:     CO KDYŽ UŽ PROSTĚ MILOVAT NEZVLÁDÁME? 
 

     Často slyšíme o tom, jak je láska krásná, jak člověka oživuje, jak mu vlévá sílu do žil, pozvedá, 

pomáhá, uschopňuje atd. A slyšíme  také, že křesťanství hlásá milujícího Boha, který nás posílá 

tuto lásku předávat. Co si ale počít, když se ocitneme v situaci, když už prostě milovat 

nezvládáme, neumíme, či už vlastně podvědomě ani nechceme? Zažívat takové situace můžeme v 

těžkých vztazích v zaměstnání, či v zadrhnutých partnerských vztazích, v bolestných vztazích 

mezi rodiči a dětmi, a  nejrůznějších mnohých dalších situacích…… 

 

     Bože, vím, že nepřikazuješ nic nemožného, Ty znáš lépe než já okolnosti mých vztahů a i 

mou slabost, dobře víš, že plně nedokážu milovat lidi ve svém okolí. Prosím, proměňuj mé srdce, 

ukazuj mi, jak milovat a ty sám miluj lidi v mém okolí skrze mě. Nabízím se ti jako 

spolupracovn*ice*ík na tvém díle lásky v mém okolí. Pomoz mi milovat! A žehnej ty sám lidem 

okolo mně.                                                                                                       (více na www.vira.cz) 



 
KŘÍŽOVÉ CESTY – DROGI KRZYŻOWE 

 

Hnojník - Gnojnik 
 

 
 

Pátek 11.3. 
17:30 

18.3.  
17:30 

25.3.  
17:30 

8.4.  
17:30 

Na 1. pátek 4.3. a 

1.4. bude adorace 

Neděle 
6.3.(P) 

15:00 
13.3.(Č) 

15:00 
20.3.(P) 

15:00 
27.3.(Č) 

15:00 
3.4.(P) 
15:00 

10.4.(Č) 
15:00 

 
 V neděli v 7:10  a v 8:30 hod modlitba korunky k Božímu Milosrdenství 
 27.03.2022 v 14:30 hod bude společná křížová cesta obcí Hnojník  

 
 

 

Třanovice - Trzanowice 
 

Neděle 6.3.(P) 
16:00 

13.3.(Č) 
16:00 

20.3.(P) 
16:00 

3.4.(P) 
16:00 

10.4.(Č) 
16:00 

 

 
 V neděli v 9:40 hod modlitba korunky k Božímu Milosrdenství 

 
 
 
 

Komorní Lhotka – Ligotka Kameralna 
 

Úterý 8.3.(P) 
17:00 

15.3.(Č) 
17:00 

22.3.(P) 
17:00 

29.3.(Č) 
17:00 

5.4.(P) 
17:00 

12.4.(Č) 
17:00 

  
 V sobotu v 16:15 hod modlitba korunky k Božímu Milosrdenství 
 Při křížových cestách v úterý je možno přijmout sv. přijímání! 

 
 



MONS. MARTIN DAVID, apoštolský administrátor 

Biskupství ostravsko-opavské, Kostelní náměstí 3172/1 

702 00 Ostrava, Moravská Ostrava 

 

 

 

Milí spolubratři kněží a jáhni, drazí bratři a sestry v Kristu, 

do života naší ostravsko-opavské diecéze v posledních dnech bolestně 

vstoupila zpráva o úmrtí jejího prvního biskupa Františka Václava 

Lobkowicze. Děkuji vám všem za modlitby, kterými jste otce biskupa 

provázeli v době jeho nemoci a provázíte ho dále po jeho úmrtí. Prosím, 

zůstaňme v modlitbě za něho v těchto dnech spojeni. 

Pohřební mše svatá a poslední rozloučení se připravuje na sobotu 26. února 
v 11,00 hodin v ostravské katedrále. Přestože je naše katedrála velká, určitě 

se do ní nevměstnají všichni, kteří by se chtěli pohřbu  zúčastnit. Proto 

vybízím spolubratry kněze, aby  v den pohřbu, nebo jiný vhodný den před 

tím, sloužili za zesnulého diecézního biskupa ve farnostech mši svatou a 

pozvali k ní věřící. Detailní pokyny k samotnému pohřbu budou zveřejněny 

v nejbližších dnech.  

Příležitost k rozloučení se s otcem biskupem bude také v pátek 25. února od 
14, 00 do 18,00 hodin, kdy bude rakev s tělem zesnulého vystavena v kostele 

svatého Václava v Ostravě pro soukromé rozloučení a modlitbu. 

V den pohřbu, v sobotu 26. února, ať se v kostelích naší diecéze rozezní 
v 10,55 hodin zvony na dobu pěti minut, aby pozvaly věřící k modlitbě. 

Přímý přenos pohřební mše svaté z katedrály bude možné sledovat od 11,00 

hodin na televizi Noe. 

Ať dobrý Bůh přijme modlitby, práce a oběti života zesnulého biskupa 

Františka Václava a ve svém milosrdenství mu odpustí jeho hříchy.  

Odpočinutí věčné dej mu, Pane. A světlo věčné ať mu svítí, ať odpočívá ve 

tvém pokoji. 

+ Martin David 

apoštolský administrátor 

 

V Ostravě 18. 2. 2022 


