
 
 

v týdnu od 17.4. do 24.4. 2022 
 

DEN LITURGICKÁ OSLAVA MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

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 
a 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 

PO 

18.4. 

PONDĚLÍ 
V OKTÁVU 

VELIKONOČNÍM 
 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 
Za + Miroslava Rusze, rodiče a duše v 
očistci 

Č 

Tř 10:00 Za + Josefa a Janu Gomolovy Č 

ÚT 

19.4. 

ÚTERÝ V OKTÁVU 
VELIKONOČNÍM Hn 7:00 

Za + Vladislava a Věru Voznicovy a 
živou rodinu 

Č 

ST 

20.4. 

STŘEDA V OKTÁVU 
VELIKONOČNÍM Hn 7:00 Za żywych i + parafian P 

ČT 

21.4. 

ČTVRTEK V OKTÁVU 
VELIKONOČNÍM  Tř 18:00 

Za + Emílii Pizúrovou, manžela a živou 
rodinu  

Č 

PÁ 

22.4. 

PÁTEK V OKTÁVU 
VELIKONOČNÍM  Hn 18:00 Za + Rudolfa a Annu Carbolovy Č 

SO 

23.4. 

SOBOTA V OKTÁVU 
VELIKONOČNÍM  KL 16:30 

Za + bratra Jana (1. výr. umrtí)  
a synovce Adama 

Č 

NE 

24.4. 

2. neděle 
velikonoční  

 
Božího Milosrdenství 

Hn 7:30 Za + rodzinę Sikora, Ligocki i Fiedor P 

Hn 8:45  Za + Barboru Malyszovou Č 

Tř 10:00 
Za + Jiřího a Terezii Sikorovy a rodinu 
z obou stran  

Č 

 
 



 
 

z neděle 17.04.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:   
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy kostelů 

• V pondělí: v Hnojníku v 7:10 a 8:25 modlitba korunky k BM, v Třanovicích v 9:40 modlitba 
korunky k BM  

• Ve středu:  Z důvodu konference kněží děkanátu Frýdek bude farní kancelář uzavřena 
• Ve čtvrtek: v Třanovicích v 17:40 modlitba Korunky k BM 
• V pátek: v Hnojníku v 17:40 modlitba Korunky k BM, mše sv. se zaměřením na děti  
• V sobotu: v K.Lhotce v 16:10 modlitba Korunky k BM, večerní adorace už nebude!!! 
• Příští neděle: adorační den farnosti 

 od 10 hod bude ve farním kostele vystavena NSO po celý den, program s rozpisem 
adorační služby je na nástěnce, kde se také můžete zapisovat, v 16:30 hod litanie k Božímu 
Milosrdenství, požehnání a uctění ostatků sv. Faustyny.   
 v Třanovicích po mši sv. budou křty 
 ************************************************************************ 

• v Hnojníku v úterý a ve středu v 6:40 modlitba korunky k BM v rámci novény k svátku Božího 
Milosrdenství 

• Na lavicích jsou modlitby za nového biskupa pro naši diecézi v obou jazycích. Modlitbu se 
budeme modlit před mší sv. (při růženci nebo korunce) do doby, než sv. Otec rozhodne o novém 
nástupci.  

• Postní aktivita „Pečujeme o společný domov“ pokračuje i ve velikonoční době pod názvem: 
„Učíme se vděčnosti“ Více informací bude v pátek. Jelikož tato aktivita navazuje na postní dobu a 
začíná na Velikonoce, vpředu na lavičce jsou materiály a informace.  

• Charita Český Těšín zve koledníky tříkrálové sbírky na pohádku: „Maši patří do nebe“do kina v Č. 
Těšíně 8.5.2022 v 16 hod. Zájemci se prosím nahlaste na uvedené kontakty, které jsou na plakátku 
na nástěnce.  

• 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.  

• Poděkování všem za přípravu Velikonočních svátků, zvláště pak velikonočního třídení – 
ministrantům a službě při oltáři, lektorům, úklidy, výzdoba, schole za doprovod zpěvu, za dary a 
modlitby. Všem Pán Bůh zaplať!!! 
 

Nelpěl na tom, že je rovný Bohu…… 
    O Velikonocích prožíváme tragickou událost jedinečného muže, který změnil svět nikoliv tím, že 
zabíjel druhé, ale tím, že se sám nechal zabít přibitím na kříž. Tento člověk, který svým vrahům odpouští, 
když ho zabíjejí, je Synem Božím, který „nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na 
sebe přirozenost služebníka... ponížil se a byl poslušný až k smrti, a to k smrti ne kříži“ (Flp 2,7-8). 
 
  Ježíšův potupný konec měl znamenat definitivní vítězství nenávisti a smrti nad láskou a životem. Ale 
nestalo se tak! Nastal pravý opak: život a lásky zvítězily nad smrtí a nenávistí. 
 
Přejeme radostné a pokojné prožití svátků Velikonočních v blízkosti Vzkříšeného Pána a požehnání do 

dalších dnů….  



Srdečně zveme nejmenší koledníky Tříkrálové sbírky

na promítání pohádky:

Budeme se na Vás těšit:

30. dubna v kině Ex Karviná v 16:00 hodin

8. května v kině Central Český Těšín v 16:00 hodin

8. května v kině Svoboda Těrlicko v 16:00 hodin

Svou účast prosím potvrďte

na e-mail: alina.humel@ceskytesin.charita.cz

nebo na tel. číslo +420 605 205 638.

V případě jakékoliv změny Vás budeme neprodleně informovat.




