
 
 

v týdnu od 27.2. do 6.3. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  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 

PO 

28.2. 
 Hn 

8:30 
kaple 

Za + Františka Mece Č 

ÚT 

1.3. 
 Hn 7:00 Za živé a + farníky Č 

ST 

2.3. 
Popeleční středa  

Tř 17:00 Za živou a + rodinu Jochymkovou Č+P 

Hn 18:00 Za + Marii Brózdovou, živou a + rodinu Č+P 

ČT 

3.3. 
 Tř 18:00 Za živé a + členy živého růžence Č 

PÁ 

4.3. 
1. pátek v měsíci! Hn 18:00 

Za + Bronislavu a Leopolda Filipcovy  
a rodinu z obou stran  

Č 

SO 

5.3. 
 

KL 15:00 Mše sv. v DPS Č 

KL 16:30 Za + Karola Wałach  P 

NE 

6.3. 
1. neděle postní  

Hn 7:30 Za + rodzinę Sikora i Skupień P 

Hn 8:45  
Za + Marii Dordovou, manžela, syna  
a rodiče z obou stran 

Č 

Tř 10:00 
Za + Tadeusza Grycz, żonę Annę  
i syna Józefa  

P 

 
 



 
 

z neděle 27.02.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 sbírka při bohoslužbách na pomoc Ukrajině ve spolupráci s Charitou ČR 
 výše uskutečněných sbírek: na opravy: 24.052,-Kč; Haléř sv. Petra: 15.052,-Kč Pán 
Bůh zaplať za dary 

• Ve středu:  
 den přísného postu (újma od masitých pokrmů, jednodenní nasycení) 
 mše sv. navečer s udílením POPELCE, půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 

• Ve čtvrtek: v Třanovicích od 17:30 adorace před NSO, mše sv. zakončena litanií a 
svátostným požehnáním  

• Na 1. pátek: v Hnojníku od 17:30 adorace, mše sv. s promluvou k dětem zakončena litanií 
a svátostným požehnáním 

• V sobotu:   
 příprava prvokomunikantů od 9 hod v Hnojníku v kostele - křestní bohoslužba  
 v K.Lhotce v 16:15 modlitba korunky k BM, po mši sv. udílení popelce 
 v Hnojníku ve farním kostele adorace v 18 hod  

• Příští neděle:  
 v Hnojníku v 7:10 a 8:30 modlitba Korunky k BM, v 15 hod pobožnost Křížové cesty 
v jazyce polském  
 v Třanovicích v 9:30 hod adorace před vystavenou NSO s modlitbou korunky k BM, po 
mši sv. křest,  v 16 hod pobožnost Křížové cesty v jazyce polském  
************************************************************************ 

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

• Můžete zapisovat „Otčenášky – Zalecki“ prosby za zemřelé při Křížových cestách 
v zákristii, v Hnojníku opět budou vzadu při východu z kostela lístečky, na které můžete 
zapisovat jména zemřelých.   

• 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. 

• V úterý 1.3.2022 v 16 hod začnou varhaníci nacvičovat zpěvy na velikonoční obřady 
(triduum). Prosím a zvu ochotné farníky, kteří rádi zpívají a chtěli by se připojit ke zpěvu, 
mohou přijít do sálky v Hnojníku. Budu rád, když vytvoříme chrámovou scholu, a tím 
zvelebíme velikonoční obřady.  

• Prosba papeže Františka: Svatý otec prosí o modlitby za mír a pokoj, zvláště Ukrajinu. 
Žádá, abychom popeleční půst nabídli v úmyslu těch, kdo trpí válkou s prosbou o 
vyřešení konfliktu mírovou cestou. K této výzvě se připojují i naši biskupové, kde ve svém 
prohlášení, které si můžete přečíst na nástěnce nebo webu farnosti, připojují k prosbě 
papeže Františka. Vzadu v kostele nebo na lavicích je modlitba za Ukrajinu. Můžete si 



rozebrat, vzít domů. V kostele se budeme modlit při modlitbě růžence nebo korunky k BM. 
Kromě nedělní sbírky, můžete finančně pomoci na konto Charity ČR. Číslo je zveřejněno 
na nástěnce.  

• Postní aktivita pro celou farnost: Během postní doby se mohou rodiny nebo jednotlivci 
zapojit do projektu pod názvem: „Pečujeme o společný domov“. V kostele na určeném 
místě budou veškeré materiály, (seznam výzev, karty na daný týden, modlitba za naši zemi, 

úmysly modliteb) které si budete moci od dnešní neděle vyzvednout. Cílem je vybrat si ze 
seznamu jednu výzvu, zapsat si ji do týdenní karty, kde jsou zároveň úmysly modliteb. Až 
se mi podaří splnit výzvu, pak na určené místo v kostele nalepím obrázek květiny či 
zvířátka na prázdnou louku – mohou za rodiny dělat děti. Menší děti dostávají obrázky 
k tématu neděle, které si vybarvují. Více o aktivitě najdete na www.farnost-hnojnik.cz, kde 
bude také ukázkové video s popisem.  

• Sbírky v měsíci březnu:  13.3.2022 proběhne sbírka na Celostátní setkání mládeže, které 
se uskuteční v srpnu v Hradci Králové, 20.03.2027 měsíční sbírka na opravy kostelů 

• Společná Křížová cesta celé farnosti obcí Hnojník proběhne v neděli 27.03.2022 již ve 
14:30 hod, po skončení bude možno se zahřát u teplého čaje v sálce.  
 
VÁLKA! A CO MY S TÍM, JAK DÁL ? 
 

     Každého z nás hluboce zasáhla zpráva o vypuknutí války na Ukrajině, resp. o přepadení 

malé zemičky světovým obrem. Dle průzkumů veřejného mínění je 90 % obyvatel České 

republiky odsuzuje agresi Ruska proti Ukrajině. Průběžné detailní zprávy o přepadení malé 

země a vraždění místních obyvatel v nás vyvolávají nejrůznější pocity: strach, bezmoc, 

smutek, nejistotu, pocit nespravedlnosti, hněv, agresi, nenávist, touhu po pomstě... Jak se 

tím vším vypořádat? 
 Ježíš upozorňoval na to, že budou i války a že zlo bude ovládat mnoho lidí. Ale přislíbil nám, 

že on sám „s námi bude až do skonání světa“ a že je Pán dějin, který definitivně zaručí 
spravedlnost. Toto je naše křesťanská naděje, ze které můžeme čerpat v konkrétních životních 
okolnostech, ve chvílích temnoty, utrpení i smrti. 

 Ježíš nás křesťany poslal do tohoto světa s výbavou i úkolem, abychom mohli být tvůrci 
pokoje. Je teda potřeba Kristův pokoj v sobě střežit, v modlitbě obnovovat a následně šířit ve 
svém nejbližším okolí. 

 Ježíš nás vybízí, abychom se nenechali ovládnout a zahltit nenávistí k našim nepřátelům, či k 
těm, kdo činí zlo. To ovšem neznamená, nestavět se na obranu slabých. Je třeba se na svém 
místě a svými prostředky zasazovat za spravedlnost - ale bez temných brýlí nenávisti, která jen 
rodí další a další křivdy a roztáčí spirálu zla. Je třeba nenávidět zlo a bojovat proti němu, ale v 
agresorovi stále vidět člověka. 

 Ježíš řekl, že „to co uděláme tomu nejposlednějšímu člověkovi, děláme Ježíšovi. A co jsme 
odmítli udělat pro toho nejposlednějšího člověka, odmítli jsme udělat i pro samého Ježíše“. 
Sám Bůh se tak solidarizuje s každým člověkem. A každý z nás má možnost udělat pro Boha 
něco konkrétního. Přispět na sbírku pro Ukrajinu, účastnit se demonstrace, podpořit uprchlíky 
z Ukrajiny, modlit se za Ukrajinu – a i za nepřátele. 

 Někteří lidé jsou fascinováni událostmi a tak hodiny sedí přilepeni na obrazovce a sledují 
hrůzné a nevšední záběry z dějiště agrese. Možná by bylo ale lepší rozhodnout se omezit svůj 
čas u zpravodajství a věnovat se místo například modlitbě. Spojení s Bohem má sílu 
proměňovat naše srdce, pomáhá nám rozlišovat co je právě naším (i když malým) posláním na 
místě kde se nalézáme. A v modlitbě můžeme prosit o požehnání i pro miliony bezejmenných 
lidí, kteří jsou agresí zasaženi… 
Buďme lidmi naděje, kteří mohou hlavně modlitbou a postem toto zlo ničit……….. 

                                                                                                                       (www.vira.cz) 
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UKRAJINU

 


