
 
 

v týdnu od 8.5. do 15.5. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 Na určitý úmysl  Č 

NE 

8.5. 

4. neděle 

velikonoční  

 

Neděle  

dobrého pastýře 

Hn 7:30 Za żywą i + rodzinę Łabaj i Fójcik P 

Hn 8:45 
Na poděkování a s prosbou,  

za živou a + rodinu Ponížilovou 
Č 

Tř 10:00 
Za živou a + rodinu Skarkovou a Sobkovou, 

za duše, na které nikdo nepamatuje 
Č 

PO 

9.5. 
 Hn 

8:30 
kaple 

Za + Františka Mece Č 

ÚT 

10.5. 

Sv. Jana z Avily, kněze 

a učitele církve 
Hn 7:00 

Májová pobožnost s možností přijetí 

sv. přijímání 
Č 

ST 

11.5. 
 Hn 7:00 

Za + Tadeusza Skupień, żonę Gretę  
i + rodzinę z obu stron 

P 

ČT 

12.5. 

Sv. Nerea a Achillea, 

mučedníků Tř 18:00 Za + Stanislava Sikoru a rodiče z obou stran Č 

PÁ 

13.5. 

Panny Marie  

Fatimské       Hn 18:00 

Za + Marii a Jana Moravcovy, 2 syny, zetě 
Zdeňka, + Leopolda a Marii Malirzovy, 

syna Josefa, + Veroniku a Terezii Oborné 

Č 

SO 

14.5. 

Svátek sv. Matěje, 
apoštola KL 16:30 Za + Irenę i Tadeusza Grzegorz P 

NE 

15.5. 

5. neděle 

velikonoční 

Hn 7:30 
Za + Jana Krawiec, syna Jana, Franciszka, 

synową Janę oraz żywą i + rodzinę 
P 

Hn 8:45  
Za + Marii a Viléma Volné,  

živou a + rodinu 
Č 

Tř 10:00 Za + Leszka Piszut (1. rocznica śmierci)  P 

 
 



 
 

z neděle 08.05.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: Den matek, den modliteb za duchovní povolání  
 v Hnojníku v 9:45 hod májová pobožnost (po české mši sv.) 

 v Třanovicích v 9:40 hod májová pobožnost 

• V úterý:  
 v Hnojníku není ranní mše sv. z důvodu kněžské pouti na Maria Hilf, bude májová 

pobožnost se sv. přijímáním  

 v K.Lhotce v 18 hod májová pobožnost s možností přijetí sv. přijímání (česky) 

• Ve čtvrtek: v Třanovicích v 17:40 hod májová pobožnost 

• V pátek: v Hnojníku v 17:40 májová pobožnost, mše sv. se zaměřením na děti  
• V sobotu: v K.Lhotce v 16:15 litanie loretánská, ve farním kostele v Hnojníku 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 

 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy 

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

• Nová čísla časopisů: Tarsicius pro minstranty, IN! pro děvčata a Nezbeda pro děti – můžete si 

vyzvednout, v Hnojníku u východu z kostela 

• Setkání prvokomunikantů s rodiči v sobotu 14.5.2022 od 9 hod v Hnojníku v sálce. 

• Slavnost 1. sv. přijímání v naší farnosti se uskuteční v neděli 29.05.2022 v 9:30 hod v Hnojníku ve 
farním kostele.  Připravuje se 17 dětí, tablo si můžete shlédnout ve farním kostele v Hnojníku. 

Zároveň však prosím o modlitbu za ně a jejich rodiče a rodiny, s touto myšlenkou se také tvoří tablo, 

abychom na ně pamatovali v modlitbě.  

• Zvu také k modlitbě a účasti na májových pobožnostech, učme a veďme děti svěřovat se Panně 
Marii naší Matce, zvláště v tomto měsíci květnu. Žijeme v době, kdy je třeba správně 
rozlišovat a Maria nám může ukázat správnou cestu.  

*** 
Maria – Matka dobré rady 
Petr a Ruda jsou dobří kamarádi. Jednou ruda přišel s prosíkem, aby mu půjčil Petr kolo, že pojede 
s rodiči k babičce. Petr ochotně kolo půjčil svému kamarádovi. Večer přišel Ruda vrátit kolo 
s poděkováním. Petr kolo uklidil do garáže.  
Za pár dní chtěl Petr jet na májovou pobožnost a zjistil, že na řídítkách chybí zvonek, pravý pedál je 
zkřivený a také řetěz uvolněný tak, že padal dolů. I brzda byla uvolněná. „Takhle nemohu jet“ rozzlobil se 
Petr. „Ten Ruda je ale darebák nepořádný! Nic neřekl. Už mu nic nepůjčím.“ ulevoval si Petr. V tom 
slyší kostelní zvon, jak svolává na pobožnost. „Pěšky to nestihnu, ach jo.“ Najednou, jakoby se na něj 
usmála známá tvář Panny Marie z oltářního obrazu. Sklonila se k Petrovi a pošeptala mu: „Jenom klidně 
přijď, mě to nebude vadit, když se zpozdíš! Něco ti potřebuji nutně říct.“ Petr se rychle vydal na cestu. Šel 
svižně, ale zase rychle nespěchal. Bylo už něco po šesté hodině, když otevřel kostelní dveře. Hned se 
přidal do zpěvu litanií, které odříkával nejstarší ministrant. „Matko láskyhodná, oroduj za nás- Matko, 
obdivuhodná, oroduj za nás – Matko dobré rady…“ 
Petr se zadíval na tvář Panny Marie. Ta se jemně usmívala. A najednou věděl, co udělá. Na zpáteční 
cestě se staví u Rudy, řekne mu, jak ho nahněvalo, že vrátil kolo v takovém stavu a domluví se spolu, kdy 
ho opraví. Petr cítil, jak se v jeho srdci pomalu rozpouští zlost na Rudu…. On ví, že Maria je Matkou 
dobré rady, že je Matkou nás všech a chce nám všem být dobrou matkou.  


