
 
 

v týdnu od 10.4. do 17.4. 2022 
 

DEN LITURGICKÁ OSLAVA MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 S prosbou o Boží pomoc Č 

NE 

10.4. 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
  

Památka vjezdu Ježíše do 

Jeruzaléma 

Hn 7:30 
Za + Józefa Malirz, żywą  
i + rodzinę z obu stron  

P 

Hn 8:45 
Za + Jolanu Ramíkovou, manžela, 

dceru Zdeňku a syna Roberta 
Č 

Tř 10:00 Za + Jozefa Tomicu a otce Jozefa Č 

PO 

11.4. 

PONDĚLÍ  
SVATÉHO TÝDNE Hn 

8:30 
kaple 

Za + Františka Mece Č 

ÚT 

12.4. 
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE Hn 7:00 Za + Josefa Gągolu  Č 

ST 

13.4. 
STŘEDA SVATÉHO TÝDNE Hn 7:00 Za żywych i + parafian P 

ČT 

14.4. 

ZELENÝ ČTVRTEK 
Památka Večeře Páně 

Hn 18:00 
Za + Stefana, Marii a Pavla 

Kubátkovy 
Č+P 

PÁ 

15.4. 

VELKÝ PÁTEK   
Památka Umučení Páně 

Hn 15:00 Obřady - Obrzędy Č+P 

SO 

16.4. 

BÍLÁ SOBOTA  
Vigilie 

 Zmrtvýchvstání Páně 

Hn 8:00 Laudy – Ranní chvály  

Hn 20:00 
Za + Jindřicha Galoče, + Arne 

Mazur a v úmyslu Ireny 
Č+P 

NE 

17.4. 

Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 
 

Velikonoční oktáv   

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45  
Za + Leopolda Ovčaří, živou a  

+ rodinu, na poděkování a s prosbou  
Č 

Tř 10:00 Za + Ludwika Kulę  P 

KL 11:30 
Za + rodziców z obu stron oraz 

żywą rodzinę 
P 

 
 



 
 

z neděle 10.04.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:   
 v Hnojníku od 14 hod příležitost ke svátosti smíření s možností cizího zpovědníka (P. 

Jesel), v 15 hod pobožnost Křížové cesty v jazyce českém   

 v Třanovicích v 16 hod pobožnost Křížové cesty v jazyce českém  
• V úterý: v K.Lhotce v 17 hod pobožnost Křížové cesty s možností přijetí sv. přijímání 

v jazyce českém   

• Ve čtvrtek: od 17:20 hod modlitba růžence světla, při mši sv. udílení svátosti pomazání 

nemocných nad 60 let, sbírka na chrámy ve Svaté Zemi 

• V pátek: !!!den přísného postu!!!, ve 14:40 hod společná modlitba Korunky k BM v jazyce 

polském  
• V sobotu: po ranní modlitbě chval po celý den možnost adorace u Božího hrobu, v 19:40 

společná modlitba korunky k BM v jazyce českém  
• Příští neděle:  

 v Hnojníku v 7:10, v Třanovicích v 9:40 hod modlitba Korunky k BM 

 sbírka při bohoslužbách na opravy kostelů 

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

• Postní aktivita:  „Pečujeme o společný domov“, u nástěnky máte novou týdenní kartu a obrázky, 

tato aktivita bude pokračovat i ve velikonoční době, více se dozvíte na pátečních mších sv., případně 

webu farnosti.  

• Nové číslo časopisů: Nezbeda a Tarsicius pro ministranty  

• Návštěva seniorů a nemocných před Velikonocemi: 11.4. – 12.4. vesnice Hnojník, Třanovice, K. 

Lhotka a okolí 

• Úklid kostelů před Velikonocemi: v Hnojníku v pondělí 11.4.2022 od 8 hod, v Třanovicích v úterý 

12.4.2022 v 16 hod, prosíme o pomoc muže i ženy 

• Ve středu: ve farním kostele v Hnojníku od 17 hod proběhne nácvik ministrantů na velikonoční 

triduum, prosíme všechny ministranty a službu při oltáři, aby přišli na nácvik 

• Ve čtvrtek: ministranti mají možnost zúčastnit se v katedrále v Ostravě mše sv. MISSA 

CHRISMATIS, při které biskup žehná posvátné oleje. Sraz ministrantů  na vlakovém nádraží je 

v 6:45 hod, návrat ve 14 hod. Prosím rodiče, aby nahlásili Standovi, kdo z kluků pojede, aby se 

mohla zakoupit společná jízdenka.  

• Od Velkého pátku začíná NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ. Společně se budeme 

modlit korunku podle možností před mší sv.  

• Děti, které si vzaly domů kameny ze společné Křížové cesty vesnicí, aby si je přinesly na Velký 
pátek do kostela, budou je pokládat ke kříži při jeho uctívání. Zároveň prosím, abyste děti 
přivedli i v sobotu k návštěvě Božího hrobu do farního kostela v Hnojníku.  

• Adorace farnosti na svátek Božího Milosrdenství bude 24.4.2022 ve farním kostele od 10 hod. 

Vzadu v kostele je možnost zápisu na službu adorační.    

• Další setkání lektorů: v pondělí 2.5.2022 v 17:30 v sálce v Hnojníku se uskuteční setkání 

předčítajících Boží slovo při liturgii. Mohou přijít i noví. Budeme se postupně vzdělávat, aby Boží 

Slovo bylo opravdu slyšet. Na lavicích jsou k tomu letáčky, ty si můžete vzít domů.  

 
Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno 

nad každé jiné jméno.  Flp 2,8-9 


