
 
 

v týdnu od 12.6. do 19.6. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

13.6. 

Památka  
sv. Antonína z Padovy,  
kněze a učitele církve 

Hn 7:00 Za + Františka Mece Č 

ÚT 

14.6. 
 Hn 7:00 

Za + Eriku a Karla Skudrzikovy,  
syna Karla, rodiče z obou stran,  
+ Libuši a Františka Danelovy 

Č 

ST 

15.6. 
Sv. Víta, mučedníka Hn 7:00 Za żywych i + parafian P 

ČT 

16.6. 

Slavnost  

Těla a Krve Páně 
Doporučený svátek 

Tř 17:00 Za živou a + rodinu Pavláskovou   Č+P 

Hn 18:00 Na poděkování a s prosbou Č+P 

PÁ 

17.6. 

 

 
Hn 18:00 

Za + Štěpánku Gryžbonovou (nedož.95 let), 
manžela Josefa a živou rodinu 

Č 

SO 

18.6. 

Sobotní památka 
Panny Marie 

KL 16:30 
Za + Antonína Barona, manželku Zdeňku, 
živou a + rodinu 

Č 

Tř 18:00 
Za + Eduarda Ryšku, rodinu z obou stran a 
+ Františka Slívu  

Č 

NE 

19.6. 

12. neděle  

v mezidobí 

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

Hn 8:30 Procesí Božího Těla Č+P 

Hn 9:00 Za + Alžbětu Hlouškovou  Č 

 
 



 
 

z neděle 12.06.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v Třanovicích po mši sv. křest 
 výše sbírky z min. neděle na diecézní charitu: 7.311,- Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 

• 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: Doporučený svátek – Boží Tělo  
 v Třanovicích: v 16:30 adorace před NSO, v Hnojníku: v 17:30 adorace před NSO 

• 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 Třanovicích v 17:30 hod modlitba růžence, mše sv. s platností neděle 
 v Hnojníku již nebude adorace 

• Příští neděle:  sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy a provoz kostelů 
 v Hnojníku v 8:30 hod procesí Božího Těla ke 4 oltářům, připravte prosím dětem 
(družičkám) okvětní lístky do košíčků pro sypání na cestu před monstrancí 
 při české mši sv. v Hnojníku bude zakončení školního roku s vyhlášením práce 
ministrantů a dětí, jak pracovaly během školního roku s požehnáním na prázdniny.  
************************************************************************  

• Ve středu bude farní kancelář uzavřena z důvodu setkání kněží děkanátu Frýdek.  

• Setkání ministrantů a scholičky: v pátek od 16:45 hod ve farním kostele a v sálce v Hnojníku 

• Poděkování všem za pomoc, přípravu farního setkání u „Svatodušní vaječiny“ a zároveň i všem 
zúčastněným. 

• Výuka náboženství v tomto týdnu již končí na školách. Elektronické přihlášky pro nový školní 
rok 2022-2023 budou spuštěny na webu farnosti od 1.7.2022. Prosím děti ze 3. tříd, aby vrátily 
učebnice, pokud ještě tak neučinili.  

• 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.  

*** 
JETELOVÝ LIST, KTERÝ MÁ TŘI LUPENY.... 
     „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch 

pravdy, uvede vás do celé pravdy.“ Jan 16,12-13 
   Opět slyšíme o Duchu svatém, který dává sílu k pochopení určitých věcí. Jsou věci, které nepochopíme 

do konce svého života, ale které chceme ve víře přijmout. Dnešní slavnost je pro každého člověka 

tajemstvím, které se nedá rozumově vysvětlit. Přesto můžeme alespoň trochu poznat podstatu na malém 

příkladu. 

     Svatý Patrik, patron Irska, jako malý chlapec byl unesen z Anglie na sousední ostrov Irsko. Po čase se 

mu podařilo utéci a vrátit se zpět domů. Řekl si, že se svým únoscům pomstí. Jak? Stal se knězem, hodně 

studoval a potom šel do Irska jako misionář, aby tamější lidi mohli skrze něj poznat Krista a změnili své 

špatné jednání. Jednou, když nemohli pochopit tajemství o Nejsvětější Trojici, ukázal jim sv. Patrik 

jetelový list, který měl tři lupeny. Tak jako jsou na jedné stopce tři lupeny tak v Bohu jsou tři Božské 

osoby. Snad i nám se podaří přijmout ve víře toto tajemství a to, co je na něm to nejkrásnější je to, že 

všechny tři Božské osoby jsou mezi sebou ve vzájemném pokoji a lásce, spolupráci. Zkusme to v Boží síle 

také v našem okolí.                                                                                                   Zdroj: www.pastorace.cz                                                           


