
 
 

v týdnu od 22.5. do 29.5. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 Na poděkování a s prosbou Č 

NE 

22.5. 

6. neděle 

velikonoční  

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 Za živou a + rodinu Besírskou Č 

Tř 10:00 Za živou a + rodinu Ovčaříovou Č 

PO 

23.5. 
 Hn 

8:30 
kaple 

Za + Františka Mece Č 

ÚT 

24.5. 
 Hn 7:00 

Za živé a + farníky s prosbou o nová 
duchovní povolání  

Č 

ST 

25.5. 

Vigilie slavnosti 

Nanebevstoupení 

Páně 
Doporučený svátek 

Hn 7:00 Za + Wilhelma Dordę i rodziców P 

Hn 18:00 
Za + Otýlii a Karla Slaninovy a živou 
rodinu 

Č+P 

ČT 

26.5. 

Slavnost 

Nanebevstoupení 

Páně 
Doporučený svátek  

Tř 18:00 
Za + Albína a Marii Kubienovy, rodiče  
z obou stran, zetě Eduarda a jeho rodiče 

Č+P 

PÁ 

27.5. 
 Hn 18:00 

Za + Michala Gomolu, bratry, rodiče  
a + Jána Sokola 

Č 

SO 

28.5. 

Sv. Augustina z 
Canterbury, biskupa 

KL 16:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Tř 18:00 
Za + Franciszka Klimszę, żonę,  
rodziców i brata  

P 

NE 

29.5. 

7. neděle 

velikonoční 

Hn 7:30 
Za + rodinu Cichou, Ševčíkovou  
a Zamarskou 

Č 

Hn 9:30  
Na poděkování a s prosbou  
za prvokomunikanty a jejich rodiny 

Č+P 

 
 



 
 

z neděle 22.05.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v Hnojníku v 9:45 hod májová pobožnost (po české mši sv.) 
 v Třanovicích v 9:40 hod májová pobožnost, po mši sv. křest 
 sbírka při bohoslužbách na po pomoc pronásledovaným křesťanům, výše sbírky z min. 
neděle na opravy: 18.364,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 

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

• Ve středu:  
 v Hnojníku bude navíc mše sv. večer v 18 hod ze slavnosti Nanebevstoupení Páně, před 
ní v 17:40 hod májová pobožnost, mše sv. bude zakončena hymnem k Duchu sv.  

• Ve čtvrtek: v Třanovicích v 17:40 hod májová pobožnost, mše sv. ze slavnosti zakončena 
hymnem k Duchu sv. 

• 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 
 v Třanovicích v 17:40 hod májová pobožnost, mše sv. s nedělní platností v 18 hod, 
zakončená hymnem k Duchu sv.  
 večerní adorace ve farním kostele již nebude 

• Příští neděle: SLAVNOST 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ  
 v Hnojníku v 7:30 mše sv. česky, po ní májová pobožnost 
************************************************************************ 

• Pozor na změnu bohoslužeb v tomto týdnu: viz pořad bohoslužeb!!! 

• Od slavnosti Nanebevstoupení Páně začíná novéna k Duchu Svatému – po mších sv. budeme 
zpívat hymnus k Duchu sv. 

• Nácvik na slavnost 1. sv. přijímání a 1. sv. zpověď dětí proběhne v sobotu 28.05.2022 od 9 hod 
ve farním kostele v Hnojníku. Prosím ministranty, aby přišli na nácvik. Zároveň bude asi od 9:30 
hod přítomen cizí zpovědník (P. Adrian Koszembar, kaplan z Třince) a bude k dispozici pro rodiče, 
příbuzné a ostatní farníky, kteří budou chtít využít svátost smíření.  

• Prosba: prosím ty, farníky, kteří nemají v rodině prvokomunikanta, aby využili účast na mši sv. 
v sobotu na filiálkách nebo v neděli ráno v 7:30. Nechte prosím prostor pro rodiny 17 dětí, které 
přistoupí poprvé ke stolu Páně. Děkuji za pochopení.  

*** 
Neděste se – „Duch svatý, kterého Otec pošle ve jménu mém, ten vás naučí všemu…“ (Jan 14,26-27) 
    Ježíš měl své učedníky rád. V posledních okamžicích svého pobývání na zemi je ubezpečoval o svém 

vztahu k nim, dodával jim odvahy, aby se ničeho neděsili. A jako vrchol jim nabízí sám sebe, jako zdroj 

vnitřního Pokoje, který jim bude silou a pomocí ve všech situacích života – krásných i náročných. A takto 

vybavené je následně vyzývá, aby šli předávat světu radostnou zvěst o Boží lásce ke každému člověku. 

Nebudou na to sami, pomocí jim bude Duch svatý, kterého jim Bůh pošle. 

  Pomáhat druhým lidem, aby zakusili, že jsou milováni, je pro tento svět nezbytné. Protože jen milovaný 

člověk může milovat druhé. Proto je posláním každého křesťana zprostředkovávat radostnou zvěst o Boží 

lásce každému člověku.  Uvěříme-li my i naše okolí, že jsme Bohem milováni, pak můžeme přinášet do 

tohoto světa jádro evangelia: milosrdenství, laskavost, radost, odpuštění a smíření, péči o chudé a trpící, 

o lidi na okraji společnosti…  To, co dělá svět lepším.                                                    Zdroj: www.vira.cz  


