
 
 

v týdnu od 20.3. do 27.3. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 Za + rodzinę Pasz, żywą i + rodzinę Brych P 

NE 

20.3. 
3. neděle postní 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 
Za + dceru Lucii Kantorovou (8. výr.úmrtí), 
+ Františka Kantora a živou rodinu 

Č 

Tř 10:00 
Za + Józefa Dudę, rodziców, + Rudolfa 
Slívę i Franciszka Polocha 

P 

PO 

21.3. 
 Hn 

8:30 
kaple 

Za + Františka Mece Č 

ÚT 

22.3. 
 Hn 7:00 Za živé a + farníky Č 

ST 

23.3. 

Sv. Turibia 
z Mongroveja, biskupa Hn 7:00 

Za + Annę Kieczka, Libušę Budinską 
i Wiktora Kieczkę 

P 

ČT 

24.3. 
 Tř 18:00 

Za + Josefa Skulinu, manželku, syna,  
+ Alžbětu Škutovou a živou rodinu  

Č 

PÁ 

25.3. 

Slavnost 
Zvěstování Páně Hn 18:00 

Za + Jiřího a Terezii Sikorovy, + P. Rudolfa 
Swienczka a Karla Skudrzika 

Č 

SO 

26.3. 

 
 

KL 16:30 Za + rodinu Wojnarovou Č 

NE 

27.3. 

4. neděle postní 
 

Laetare – radostná  

Hn 7:30 
Za + rodzinę Heczko i Oborny  
oraz + Elfrydę Mrózek 

P 

Hn 8:45  Za + Milana Moravce, živou a + rodinu  Č 

Tř 10:00 
Za živou a + rodinu Skarkovou,  
s prosbou o zdraví k Boží Prozřetelnosti   

Č 

 
 



 
 

z neděle 20.03.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v Hnojníku v 15 hod pobožnost křížové cesty v jazyce polském   
 V Třanovicích v 16 hod pobožnost Křížové cesty v jazyce polském  
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy, výše sbírky na CSM: 10. 268,-Kč. Pán Bůh 
zaplať za dary!!!  

• V úterý: v K.Lhotce v 17 hod pobožnost Křížové cesty s možností přijetí sv. přijímání 
v jazyce polském   

• Ve čtvrtek: v Třanovicích v 17:30 hod modlitba růžence, mše sv. ze slavnosti Zvěstování 
Páně 

• V pátek: v Hnojníku od 17:30 Křížová cesta pro děti, mše sv. s promluvou k dětem 

• V sobotu:  
 v K.Lhotce v 16:15 hod modlitba korunky k BM  
 v Hnojníku ve farním kostele adorace v 18 hod v rámci 24 hod pro Pána na výzvu 
papeže Františka,  

• Příští neděle:  
 v Hnojníku v 7:10 a 8:30 modlitba Korunky k BM,  
 v Hnojníku v 14:30 hod společná Křížová cesta obcí Hnojník, v 15 hod pobožnost 
Křížové cesty v kostele pro ty, kteří nezvládnou jít celou trasu v jazyce českém, po 
skončení křížové cesty jste všichni zváni na teplý čaj či kávu s koláčem do sálky  
 v Třanovicích v 9:30 hod adorace před vystavenou NSO s modlitbou korunky k BM 
************************************************************************ 

• Modlitba růžence: v týdnu vždy půl hodiny před mší sv., pokud není jinak stanoveno 
• Nácvik zpěvů na velikonoční třídení probíhá každé úterý v Hnojníku v sálce v 17 hod.  
• Setkání ministrantů: v pátek v Hnojníku ve 16:45 hod v kostele 

• Setkání scholičky: v pátek v Hnojníku v sálce od 17 hod  
• Postní aktivita pro celou farnost: Spolu „Pečujeme o společný domov“.  U nástěnky 

máte další týdenní kartu, obrázky  
• U vchodu v kropenkách je již svěcená voda, při mši sv. při pozdravení pokoje si podáváme 

ruce 

• V pátek o slavnosti Zvěstování Páně papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu 
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie při kající pobožnosti v 17 hod. O. biskup Martin se 
k zasvěcení  připojí v bazilice ve Frýdku od 17 hod, v naší farnosti tak učiníme ve čtvrtek 
při mši sv. v Třanovicích a v pátek v Hnojníku. Všechny vás proto zvu na mši sv. 

v uvedené dny, abychom společně prosili o mír na světě, zvláště pak na Ukrajině.  
• Charita v naší diecézi vyhlásila materiální sbírku trvanlivých potravin a drogistických 

potřeb. Sbírka potrvá do 31.3.2022. Uvedené věci můžete odevzdat na kontaktních 
místech, které jsou uvedeny na plakátku. Nejbližší místo je v Českém Těšíně, na Ostravské 
ul. – charitní bazárek.  
 

     “Bůh je pouze Bohem míru, není Bohem války a ti, kdo podporují násilí, znesvěcují jeho 
jméno”.                                                                                                                    papež František  
                    



pro Ukrajinu

MATERIÁLNÍ
A POTRAVINOVÁ
SBÍRKA

Sbírka je určena lidem, kteří před válkou utekli z Ukrajiny a hledají azyl na území Moravskoslezského kraje
a také lidem zasaženým konfliktem na Ukrajině.

POTRAVINY
Balené vody, konzervy, paštiky, instantní jídla, rýže, těstoviny, káva, čaj, dětská
výživa (sunar, přesnídávky, kaše), piškoty, sušenky, cereálie, trvanlivé mléko.

DROGERIE
Desinfekce, mýdla a šampony, zubní pasty a kartáčky, mýdla na ruční praní,
vlhčené ubrousky, dámské hygienické vložky a tampony, dětské pleny, pleny pro
dospělé, deodoranty, toaletní papír.

SBĚRNÁ MÍSTA:

KDY: každý čtvrtek a pátek 10-18 h. (sbírka potrvá do 31. 3.)

Bohumín – Slezská 295 (Charitní dům sv. Kláry Charity Bohumín)
Český Těšín – Ostravská 285 (Charitní bazárek Charity Český Těšín)
Frenštát pod Radhoštěm – Dolní 504 (Charita Frenštát pod Radhoštěm)
Frýdek-Místek - F. Čejky 450 (Charita FM), Mariánské náměstí 146 (Dům pokojného stáří Charity FM)
Hlučín – Farní 284/7 (Křesťanské centrum ve farním dvoře)
Hrabyně – Hrabyně 212 (dílny Charity Hrabyně – areál rehabilitačního centra)
Krnov – Hlubčická 3 (sídlo Charity Krnov)
Malá Morávka – Malá Morávka 56 (Charita sv. Martina)
Nový Jičín – Dolní brána 57 (Charitní dům Matky Terezy Charity Nový Jičín)
Odry – Hranická 1110/32 (budova Denního stacionáře Charity Odry, 2. patro)
Opava – Přemyslovců 26 (ředitelství Charity Opava)
Ostrava – Betonářská 790/12 (Vesnička soužití), Kořenského 1323/17 (Charita Ostrava), Holvekova
651/28 (Charita sv. Alexandra)
Polanka nad Odrou – ul. 1. května 1136/162 (dílny Charity Hrabyně)
Studénka – Malá strana 460 (kavárna v Domově sv. Anny Charity Studénka)
Třinec – Lidická 1272 (Charita Třinec)

V případě dotazů volejte na tel. č.: +420 704 609 644




