
 
 

v týdnu od 19.6. do 26.6. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  
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 P+Č 

Hn 9:00 Za + Alžbětu Hlouškovou  Č 

PO 

20.6. 
 Hn 

kaple 
8:30 Za + Františka Mece Č 

ÚT 

21.6. 

Památka sv. Aloise 

Gonzagy, řeholníka 
Hn 7:00 Na poděkování a s prosbou Č 

ST 

22.6. 

Sv. Jana Fishera, 

biskupa, a Tomáše 

Mora, mučedníků 
Hn 7:00 Za żywych i + parafian P 

ČT 

23.6. 

Slavnost Narození 
Svatého Jana Křtitele 

Vigilie Slavnosti 
Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova 

Tř 18:30 

Za + Aloise Moravce, manželku, syna 

Aloise, zetě Stanislava s prosbou o radost 

věčnou a o ochranu Panny Marie pro celou 

živou rodinu 

Č 

PÁ 

24.6. 

Slavnost 
Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova 
Poutní slavnost 

v K.Lhotce 

Hn 17:30 Za + Alžbětu Hlouškovou  Č 

KL 18:30 Na podziękowanie za służbę kościelną P 

SO 

25.6. 

Památka 

Neposkvrněného  

Srdce Panny Marie 
KL 16:30 Za + Josefa Gągolu Č 

NE 

26.6. 

13. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + rodzinę Płonka i Tomosz P 

Hn 8:45 
Za + Ludvíka Vengláře, manželku, živou a 

+ rodinu a za mír ve světě 
Č 

Tř 10:00 

Alojzego Jochymek, + Franciszka Zwardoń, 
rodziców z obu stron, na podziękowanie  

i z prośbą o zdrowie  

P 

 
 



 
 

z neděle 19.06.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v Hnojníku v 8:30 hod procesí Božího Těla, v 9 hod zakončení školního roku 

 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy kostelů 

• V pondělí: v Hnojníku v 8:30 hod mše sv. v kapli sv. Kryštofa 

• Ve čtvrtek:  
 v Třanovicích v 18 hod modlitba růžence, mše sv. v 18:30 hod ze slavnosti Nejsvětějšího 

Srdce Ježíšova zakončená litanií, zasvěcením Srdci Ježíšovu a požehnáním 

• V pátek: Poutní slavnost v K.Lhotce 
 v Hnojníku v 17 hod modlitba růžence, mše sv. v 17:30 hod zakončená litanií, 

zasvěcením Srdci Ježíšovu a požehnáním  

 v K. Lhotce v 18 hod adorace NSO, poutní mše sv. v 18:30 hod zakončená Te Deum, 

litanie, zasvěcení a svátostné požehnání v jazyce polském 

• V sobotu: Poutní slavnost v K. Lhotce 
 v K. Lhotce v 16 hod adorace,  mše sv. poutní zakončená Te Deum a svátostným 

požehnáním 
 v Hnojníku v 18:30 hod adorace zakončená požehnáním 
************************************************************************  

• 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.  

• Přihlášky do náboženství pro školní rok 2022-23 budou spuštěny od 1.7.2022 na webu farnosti.  

• 1.7.2022 zveme všechny děti s rodiči i prarodiči na setkání s o. biskupem na Prašivou. Program 

začíná v 10 hod v areálu Kamenité, po mši sv. výšlap na Prašivou, kde jsou připraveny stanoviště 

s úkoly pro děti. Tématem letošního setkání je „Společně na cestě“  I takto můžeme začít společně 

prázdniny. Videopozvánka na webu farnosti.  

*** 
Vy všichni jste Boží děti skrze víru v Krista Ježíše, vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista: 
už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste 
jeden v Kristu Ježíši. (Gal 3, 26 – 28)   
     Známé úsloví říká, že šaty dělají člověka. Je to pravda? Oblékáme se přece podle toho, co budeme 

dělat nebo kam se chystáme. Oblečení si vybíráme podle nálady, jinak když jsme smutní, jinak když máme 

radost. Je ale pravda, že to, co máme na sobě, na nás zpětně působí  a ovlivňuje, jak se cítíme. 

     Citované úsloví spíš vyjadřuje skutečnost, že podle oblečení si velmi často utváříme o druhých první 

dojem, společensky je zařadíme a často se pak podle toho k nim chováme. Je to poněkud povrchní, ale 

většina lidí zareaguje jinak, když je osloví někdo v drahém obleku a když bezdomovec v otrhaných šatech. 

U nás to možná nepociťujeme tak silně, ale v mnoha zemích či společnostech šaty vyjadřují společenský 

status a tedy i pozornost, které se jejich nositeli dostává. 

       Asi proto apoštol Pavel používá zvláštní obrat „oblékli jste se v Krista“. Bůh na nás hledí jako na 

Něj. Stali jsme se Božími dětmi – to je teď náš status, naše pravá identita. Máme v Božích očích stejnou 

důstojnost jako Kristus. 

     Oblečení v Krista neznamená oblečení uniformy či vmáčknutí do stejné formičky. Když Pavel píše, že 

už není rozdílu, říká tím, že tato nová důstojnost je mnohem hlubší. Překonává rozdělení, která jsou mezi 

lidmi způsobována rozdílností původu, společenského postavení atd. 

     Jsme zváni dívat se na sebe navzájem tímto Božím pohledem, kdy v nás ve všech vidí svého Syna. Pak 

zakusíme, že i když nejsme stejní, jsme jedno v Kristu.                                                 Zdroj: www.vira.cz                                                           


