
 
 

v týdnu od 24.4. do 1.5. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  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 

PO 

25.4. 

Svátek sv. Marka, 

evangelisty 
Hn 

8:30 
kaple 

Za + Františka Mece Č 

ÚT 

26.4. 
 Hn 7:00 Za živé a + farníky Č 

ST 

27.4. 
 Hn 7:00 Na podziękowanie i z prośbą P 

ČT 

28.4. 
 Tř 18:00 

Za + Petra Kunce, strýce Josefa a prarodiče 

z obou stran 
Č 

PÁ 

29.4. 

Svátek sv. Kateřiny 
Sienské, panny 

 a učitelky církve, 
patronky Evropy 

Hn 18:00 
Za + Rudolfa a Hildu Wawerkovy, 

prarodiče Wawerkovy a Weissmannovy 
Č 

SO 

30.4. 

Sv. Zikmunda, 

mučedníka KL 16:30 
V intecji służby Medica Trzyniec z prośbą  
o błogosławieństwo 

P 

NE 

1.5. 

3. neděle 

velikonoční 

Hn 7:30 Za + Ludwika Kowalczyk, żonę i zięcia P 

Hn 8:45  
Za + Rudolfa Smilovského, živou  

a + rodinu Smilovskou a Lipovskou 
Č 

Tř 10:00 Za żywą i + rodzinę Pieknik   P 

 
 



 
 

z neděle 24.04.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  adorační den farnosti 
 v Třanovicích po mši sv. křty 

 v Hnojníku ve farním kostele od 10 hod vystavena NSO, po celý den je možnost 

adorovat, v 16:30 hod litanie k BM, svátostné požehnání a uctění ostatků sv. Faustyny. 

Společné modlitby: ve 12 hod v jazyce polském, ve 14 hod pro muže, v 15 hod hodina 
Božího Milosrdenství (korunka).  

 výše sbírek: na chrámy ve sv. Zemi: 4.918,- Kč; na opravy:  29.841,- Kč. Pán Bůh zaplať 

za dary!!! 

• V pondělí: v Třanovicích v 15:30 pohřeb + Markéta Paverová  

• Ve čtvrtek: v Třanovicích v 17:30 modlitba růžence 

• V pátek: v Hnojníku v 17:30 modlitba růžence, mše sv. se zaměřením na děti  
• V sobotu:  

 v Hnojníku v 9 hod setkání prvokomunikantů s rodiči 

 v K.Lhotce v 16:15 litanie loretánská, ve farním kostele v 18:30 adorace zakončená 

svátostným požehnáním  
• Příští neděle:  

 v Hnojníku v 7:10 a 9:45 májová pobožnost 

 v Třanovicích v 9:40 májová pobožnost 

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

• v Hnojníku v úterý a ve středu v 6:30 modlitba růžence 

•  „Učíme se vděčnosti“  je název aktivity, která navazuje na postní snažení. Každý den si máme 

uvědomit, za co jsme vděčni, čím jsme byli obdarováni. Vzadu v kostele je karta s popisem a síť, do 

které si můžeme zapisovat každý den za co jsme vděčni.  

• Charita Český Těšín zve koledníky tříkrálové sbírky na pohádku: „Myši 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.  

• Na slavnost Seslání Ducha sv. (konec velikonoční doby) 5.6.2022 jste všichni farníci zváni 

odpoledne v 15 hod na krátkou svatodušní pobožnost a po ní na farní setkání – tradiční svatodušní 

smažení vaječiny v prostranství sálky a farní louky v Hnojníku.  

 

*** 
 

Co znamená být milosrdný? 
    Slovo milosrdenství – misericordia – se skládá ze dvou slov: bída (miseria) a srdce (cor). Milosrdenství 

je tedy láska, která vnímá nouzi druhého člověka, vkládá do jeho bídy své srdce, vstupuje do ní a snaží se 

ho té bídy zbavit. Není to ani cit či pocit, ale konkrétní jednání, které druhého v rámci možností zbavuje 

jeho těžkostí a snaží se učinit ho šťastným. K milosrdenství patří také odpuštění a velkorysost. 

     Milosrdenství je podstatou Božího jednání s námi. Máme tedy kde čerpat, u koho se skutkům 

milosrdenství učit. Můžeme čerpat z Ježíšova přístupu k nám a svými skutky zvěstovat druhým 

radostnou zprávu o tom, že Bůh je za všech okolností s námi. 


