
 
 

v týdnu od 26.6. do 3.7. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 Za + Josefa Gągolu Č 

NE 

26.6. 

13. neděle  

v mezidobí  

Hn 7:30 Za + rodzinę Plonka i Tomosz P 

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

+ rodinu a za mír ve světě 
Č 

Tř 10:00 

Za + Alojzego Jochymek, + Franciszka 

Zwardoń, rodziców z obu stron,  

na podziękowanie i z prośbą o zdrowie 

P 

PO 

27.6. 

Sv. Cyrila 

Alexandrijského, biskupa 

a učitele církve 

Hn 
kaple 

8:30 Za + Františka Mece Č 

ÚT 

28.6. 

Památka sv. Ireneje, 

biskupa a mučedníka 
Hn 7:00 

Za živé a + farníky s prosbou o nová 

duchovní povolání  
Č 

ST 

29.6. 

Slavnost  

sv. Petra  

a Pavla, apoštolů 

Hn 7:00 
Za żywą i + rodzinę Bażanowski  

oraz z prośbą i na podziękowanie 
P 

ČT 

30.6. 

Svatých 

prvomučedníků 
římských 

Tř 18:00 
Za + Josefa Kaňu, manželku Martu a rodiče 

z obou stran 
Č 

PÁ 

1.7. 
1. pátek v měsíci! Hn 18:00 

Za + Antonína Macoška  

a zetě Jaromíra Zwijase 
Č 

SO 

2.7. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

KL 15:00 Mše sv. v DPS Č 

KL 16:30 Za + Romana Wojnara Č 

NE 

3.7. 

14. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + Helenę Motyčka P 

Hn 8:45 
Za + Josefa a Marii Brysovy,  

živou a + rodinu Ptákovou a Kafonkovou 
Č 

Tř 10:00 Za + Františka Mece  Č 

 
 



 
 

z neděle 26.06.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 výše sbírky z min. neděle na opravy: 19.905,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 

• Ve čtvrtek:  
 v Třanovicích v 17:30 hod adorace před vystavenou NSO, mše sv. zakončená litanií a 

svátostným požehnáním 

• Na 1. pátek:  
 v Hnojníku v 17:30 hod adorace před vystavenou NSO, zakončení mše sv. litanií a 

svátostným požehnáním 

• V sobotu:  
 v K. Lhotce v 16 hod adorace před vystavenou NSO 
 v Hnojníku v 18:30 hod adorace zakončená požehnáním 
************************************************************************  

• Z důvodu setkání dětí a rodin s o. biskupem na Prašivé, budou prvopáteční nemocní navštíveni ve 
čtvrtek 30.6. 2022 v dopoledních hodinách.  

• 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. 

• Poděkování za přípravu a průběh procesí Božího Těla v Hnojníku minulou neděli, zvláště pak 

dětem a mládeži v krojích, za jejich účast a zároveň i vyznání víry. Dnes mají děti poslední kartičku 

za účast na nedělní mši sv. v tomto školním roce. Zároveň jim přejeme požehnané prázdniny a 

odpočinek od školních povinností.  

*** 
ODEŠLI Z KATOLICKÉ CÍRKVE. KAM SMĚŘUJÍ? 

     Všimli jste si někdy, že většina bývalých katolíků odcházejících do jiných církevních společenství si 

vybírá takové církve, které od nich očekávají víc než ta, kterou opouštějí? Je to v rozporu s tím, co 

bychom čekali, především tváří v tvář sekulární kritice, která nás v jednom kuse přesvědčuje, že klíčem k 

přilákání lidí do kostela je mít minimální požadavky a očekávání. Zdravé a rostoucí církve ale mají v 

očekávání od svých členů jasno a nebojí se o tom mluvit. 

     Význam očekávání pro zdraví organizace potvrzuje i společnost Gallup. Ve výzkumu ME25 požaduje 

první z dvanácti otázek, které se přímo zabývají zapojením do farnosti, aby respondent ohodnotil svou 

míru ztotožnění s tvrzením „Jako člen farnosti vím, co se ode mě očekává.“ Jakkoli jsou ale očekávání 

pro jakoukoli pozici nebo organizaci důležitá, většina katolíků se při častějším použití tohoto slova začne 

ošívat. Patrná je obava, že když se nějak pokusíme sdělit, co se od farníků očekává, lidi tím odradíme. 

Panuje přitom dojem, že brát jasná očekávání za jednu ze svých hodnot je v protikladu k hodnotě 

pohostinnosti a přijetí. Podstata tkví v tom, nevnímat je jako hodnoty protikladné, ale jako dvě důležité 

hodnoty, mezi kterými panuje jistá míra tvůrčího napětí. Farnost tyto hodnoty může kombinovat... 

 

Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. 
Když někdo z vás chce stavět věž, 
nesedne si napřed a nespočítá náklady, 
jestli má dost na dokončení stavby? (Lk 14,27–28). 
                                                                                                                                       Zdroj: www.pastorace.cz                                                           


