
 
 

v týdnu od 5.6. do 12.6. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Za + Tomáše Zapoměla a rodiče Č 

NE 

5.6. 

Slavnost 

Seslání Ducha 

Svatého  

Hn 7:30 Za + Annę Truchan (niedoż. 100 lat) P 

Hn 8:45 Za + Františka Labudu Č 

Tř 10:00 
Za + Marii Husovou, manžela, dceru, syna, 
zetě a snachu 

Č 

PO 

6.6. 

Památka Panny Marie, 
Matky Církve Hn 7:00 Za + Františka Mece Č 

ÚT 

7.6. 
 Hn 7:00 

Za živé a + farníky s prosbou o nová 
duchovní povolání  

Č 

ST 

8.6. 
 Hn 7:00 Za + Franciszka Mec P 

ČT 

9.6. 

Svátek Ježíše Krista, 
nejvyššího 

 a věčného kněze 
Tř 18:00 Za + rodinu Širokou a Hankovou Č 

PÁ 

10.6. 

 

 
Hn 18:00 Za + Josefa a Štěpánku Ciompovy Č 

SO 

11.6. 

Památka  
sv. Barnabáše, apoštola KL 16:30 Za + rodzinę Holczak i Przeczek  P 

NE 

12.6. 

Slavnost 

Nejsvětější 

Trojice 

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

P 

Hn 8:45 
Za + Jana Krawiece, syny Jana a Františka, 
snachu Janu, za živou a + rodinu  

Č 

Tř 10:00 
Za + rodzinę Živný, Ryłko, Smilovský  
a + Franciszka Petřek   

P 

 
 



 
 

z neděle 05.06.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v Třanovicích po mši sv. křty 
 sbírka při bohoslužbách na diecézní Charitu  

• V pondělí: v Hnojníku bude v 6:30 modlitba růžence, ranní mše sv. v 7 hod ráno v kostele, 
nebude v kapli sv. Kryštofa  

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

 v K.Lhotce po mši sv. křest 
 v Hnojníku v 18:30 hod adorace zakončená svátostným požehnáním 

• Příští neděle:   
 v Třanovicích po mši sv. křest 
************************************************************************  

• Dnes zveme všechny farníky na „Svatodušní vaječinu“ od 15 hod v Hnojníku. Začneme krátkou 
modlitbou v kostele a pak následně v prostorách farního dvora a sálky bude možnost setkání. Pro 
děti bude připraven program. Kdo můžete, vezměte s sebou vajíčka dle uvážení.  

• V neděli 19.06.2022 se v Hnojníku uskuteční procesí Božího Těla, s tím souvisí i změna 
bohoslužeb. Na filiálkách budou mše sv. v sobotu 18.06.2022. Zároveň při mši sv. v 9 hod proběhne 
vyhodnocení práce ministrantů, dětí při pátečních mších sv., vyhlášení ministranta roku a 
poděkování za školní rok a požehnání na prázdniny.  

• Nová čísla časopisů – Okno, Tarsicius, IN!, Nezbeda, Slovo na cestu. Zároveň prosíme o úhradu 
časopisu Okno za 1. pololetí ve výši 60,-Kč.  

• Ve čtvrtek 23.06.2022 se ve farním kostele v Hnojníku uskuteční „Závěrečný koncert učitelů a 

žáků“ základní umělecké školy A Plus s.r.o. z Českého Těšína v 17 hod.  

*** 
NIKDO NEJSME DOKONALÍ.  PŘESTO BŮH S NÁMI POČÍTÁ. 
   Vzkříšený Ježíš přichází mezi své učedníky v situaci, kdy jsou ze strachu zavření a neví, co dál. Přesto 

jim přináší zvláštní výzvu: aby šli do světa, a stali se prostředníky smíření. Napřed je však k tomu třeba, 

aby přijali Ducha svatého, jeho Pokoj.  

   Jak vidíme, dar Ducha není výsadou vyvolených, darem pro ty, co se osvědčili svou věrností a 

vytrvalostí. Ba naopak. Dar Ducha přichází i v návaznosti na lidské selhání. Bůh pracuje s naší slabostí a 

každému nabízí svou blízkost v situaci, kde právě je a takovému, jaký právě je. 

   Nemusíme se tedy bát. Bůh nabízí Ducha svatého, Boží moc pokoje, i když jsme se neosvědčili, měli 

jsme daleko k dokonalosti a víme, že ani zítra to přes naši snahu nemusí být o moc lepší... Bůh nás 

každého oslovuje jako svého milovaného i v našich slabostech, pochybách, v bezradnosti a říká nám: 

„Pokoj Tobě“. Není nic, co by nás mohlo oddělit od jeho lásky. 

   Tento Boží pokoj, pokud se mu otevřeme, snímá pocit hanby a uzdravuje nás. Zároveň nám Duch 

připomíná, že vedle nás jsou lidé, kteří jeho pokoj a přijetí také potřebují. Přestože máme možná v srdci 

zatvrzelost a neochotu odpustit, přesto nás volá, abychom se i těmto lidem stali prostředníky pokoje. 

   Není snadné nést pokoj a smíření. Ale právě tehdy, když si uvědomujeme, že to není snadné, když nás 

přemáhá zlost nebo špatná nálada,  prosme o pomoc, o Boží pokoj, pro sebe i druhé kolem nás. Nic by 

nás nemělo odradit od vytrvalé prosby o dar Ducha, který dává pokoj. 

   Jak nás povzbuzuje papež František: „Učme se každý den říkat: Pane, dej mi svůj pokoj, dej mi Ducha 

svatého. Je to krásná modlitba. A prosme o něj také pro ty, co žijí okolo nás.“  
                                                                                                                                          Zdroj: www.vira.cz  



ZZáákkllaaddnníí  uumměělleecckkáá  šškkoollaa     
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Vás srdečně zve na  

KKKOOONNNCCCEEERRRTTT   UUUČČČIIITTTEEELLLŮŮŮ   AAA   ŽŽŽÁÁÁKKKŮŮŮ 

 
23. června 2022 v 17:00 hodin 

 
 

farní kostel Nanebevzetí Panny 
Marie v Hnojníku  



Eucharistická hodina

Eucharistická 

hodina


