
 
 

v týdnu od 31.7. do 7.8. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 
Za + Luďka Marszalka a rodiče  

Jana a Annu 
Č 

NE 

31.7. 

18. neděle  

v mezidobí  

Hn 7:30 Za żywą i + rodzinę Godula i Bernacik  P 

Hn 8:45 Na poděkování a s prosbou Č 

Tř 10:00 Za + Andělu a Bedřicha Guziurovy Č 

PO 

1.8. 

Památka  

sv. Alfonsa Marie 

z Liguori, biskupa  

a učitele církve 

Hn 
kaple 

8:30 Za duše v očistci Č 

ÚT 

2.8. 

Sv. Eusebia z Vercelli, 

biskupa 
Hn 7:00 Za duše v očistci Č 

ST 

3.8. 
 Hn 7:00 

Za żywych i + parafian oraz z prośbą  
o nowe powołania duchowe 

P 

ČT 

4.8. 

Památka sv. Jana 

Marie Vianneye, kněze 
Tř 18:00 Za żywych i + członków żywego różańca P 

PÁ 

5.8. 

Posvěcení římské 

baziliky Panny Marie 
1. pátek v měsíci! 

Hn 18:00 Za živou a + rodinu Mecovou Č 

SO 

6.8. 

Svátek  
Proměnění Páně 

KL 15:00 Mše sv. v DPS Č 

KL 16:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

NE 

7.8. 

19. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 O dary Ducha Świętego dla dzieci P 

Hn 8:45 Za + Ladislava a Danu Čubokovy Č 

Tř 10:00 Za + Ludwika Kulę  P 

 
 



 
 

z neděle 31.07.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v Třanovicích po mši sv. křest 

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

a svátostným požehnáním  
• Na 1. pátek: v Hnojníku v 17:30 adorace před vystavenou NSO, mše sv. zakončená litanií a 

svátostným požehnáním  
• V sobotu:  
 v K. Lhotce v 16 hod adorace před vystavenou NSO, zároveň si připomeneme výročí 

posvěcení kostela v K.Lhotce 

 v Hnojníku ve farním kostele od 18:30 hod adorace před vystavenou NSO s požehnáním 
************************************************************************  

• V týdnu modlitba růžence půl hodiny před mší sv.  

• V pátek budou navštíveni „prvopáteční“  nemocní a senioři po domech.  

*** 
   ……BLÁZNE, JEŠTĚ TÉTO NOCI ZEMŘEŠ, A ČÍ BUDE TO, CO JSI NASHROMÁŽDIL?’ 
TAK TO DOPADÁ S TÍM, KDO SI HROMADÍ POKLADY, ALE NENÍ BOHATÝ PŘED 
BOHEM“      (srov. Lk 12,13-21). 
     Různí lidé mají různé představy a říkají si: šťastný, šťastná budu, až získám tuto ženu / tohoto muže, až 
budu mít lepší image, až více zhubnu, až se uzdravím, až …, až …, až … Každý si doplní své.  
     Mathew Kelly k tomuto ve své jedné knížce říká: „V každém člověku je propast o velikosti Boha. 

Nemůžeme ji naplnit věcmi, penězi, postavením, mocí, sexem, drogami, alkoholem, jinými lidmi, 

zážitky ani úspěchem. Jen Bůh ji dokáže zaplnit. Vhoďte do ní všechny peníze světa a zjistíte, že je 

pořád prázdná a vy stále toužíte po něčem větším. Přihoďte Oscara, Grammy, Nobelovu cenu...“  
     Nikdy totiž nemáme dost. Naše touhy nejsou nikdy naplněné. Jsme nenasycení a nenasytní. 
A to, že naše touhy nejsou nikdy naplněné, je jedním z ukazatelů na to, že jsme stvořeni nekonečným 
Bohem pro život s ním. S Bohem, který nám nabízí nekonečnou = nekončící = neohraničenou lásku, 
pozornost, přijetí, uplatnění, uznání, radost, spokojenost, překvapení, adrenalin, pokoj… 
     Bůh má pro nás připraveno víc, než si dokážeme představit. Má pro nás víc, než nám tento svět může 
dát, či vzít. Lidský život je cestou Domů, k Bohu, do plnosti života. Jsme jakoby na mostě, po kterém 
směřujeme na druhý břeh. Nemá proto význam a smysl se na tomto mostě pokoušet zabydlovat. V Bibli se 
říká: „Buďte spokojeni s tím, co máte“ (Žid 13,5). Neznamená to, nerozvíjet se, ale spíše nebýt chamtivý 
– nechtít stále více a myslet si, že v takovém hromadění peněz, jistot, zážitků zde naleznu své uspokojení a 
jistotu. 
     A pokud podlehneme představě, že si toto vše musíme nějak zařídit sami, tvrdě narazíme na realitu a 
ohraničenost světa i sebe sama. Současné dění ve světě i dějiny nám smutně ukazují, že lidé s takovýmto 
postojem přestávají brát jakékoliv ohledy a jdou si za svým „přes mrtvoly“. Jak na úkor druhých, tak i 
svých nejbližších, ale i na úkor celé společnosti, okolních zemí a národů, přírody, planety… 
     Jaké je východisko z tohoto rozporu – přirozeně chtít víc, ale nezabydlovat se v nejistých lidských 
„jistotách“? Řešením je otevřenost a odevzdanost Božímu vedení v našem všednodenním životě. Bůh totiž 
chce každého z nás vést k naplněnému životu. Někdy třeba i po jiných cestách, než si představujeme. Ale s 
jistotou, že se za to zaručuje on sám - absolutní Bůh, Láska, tvůrce vesmíru, který vidí souvislosti, které 
my nevnímáme. A zárukou je pro nás Bůh, který nám svou lásku dokázal mimo jiné i tím, že každému z 
nás vyšel vstříc v Ježíši Kristu. A vychází každý den. Nebuďme proto k němu neteční. Má to smysl. I pro 
mě. I pro tebe.  Ježíši, odevzdávám se ti, postarej se ty… 

                                                                                                                       Zdroj: www.vira.cz                                                                      



POutní slavnost

Římskokatolická farnost Hnojník 
                        zve na

 

21. SRPNA  2021 •  FARNÍ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY
MARIE

.

MŠE SVATÁ - MSZA ŚWIĘTA  

7.30 HOD (P), 9.00 HOD (Č), 11.00 HOD (Č)

ADORACE - 16.00 HOD



POutní slavnost

Římskokatolická farnost Hnojník 
                        zve na

 

28. SRPNA  2022 •  FILIÁLNÍ KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE 
V TŘANOVICÍCH

MŠE SVATÁ - MSZA ŚWIĘTA  

8.00 HOD (P) A 10.00 HOD (Č)

ADORACE - 16.00 HOD


