
 
 

v týdnu od 14.8. do 21.8. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

  KL 16:30 S prosbou o zdraví  Č 

NE 

14.8. 

20. neděle  

v mezidobí  

Hn 7:30 
Za + Karola Filipiec, żonę Anielę, syna 
Stanisława, żywą i + rodzinę z obu stron 

P 

Hn 8:45 
Za + dceru Beatu, sestry Franiu a Janku  
a + rodiče 

Č 

Tř 10:00 
Za + Zitu Kaletovou, manžela Karla a syna 
Josefa 

Č 

PO 

15.8. 

Slavnost 

Nanebevzetí 

Panny Marie 
Doporučený svátek  

Tř 17:00 

Za živou a + rodinu Frankovou a 
Nogolovou 

Č+P 

Hn 18:00 Za + Boženu Sobkovou Č+P 

ÚT 

16.8. 
Sv. Štěpána Uherského Hn 7:00 

Za živé a + farníky s prosbou o nová 
duchovní povolání  

Č 

ST 

17.8. 
 Hn 7:00 Za + rodzinę Tomanek i Lipowski P 

ČT 

18.8. 
 Tř 18:00 Za + Ludwika Kulę P 

PÁ 

19.8. 
Sv. Jana Eudese, kněze Hn 18:00 S prosbou o pomoc v rodině Č 

SO 

20.8. 

Památka sv. Bernarda, 
opata a učitele církve 

KL 16:30 Za dusze w czyśćcu P 

Tř 18:00 Za + rodzinę Sztefka i rodziców z obu stron  P 

NE 

21.8. 

21. neděle  

v mezidobí 
 

Hnojnická pouť 
*** 

Odpust gnojnicki 

Hn 7:30 
Za + Ks. Alojzego Duławę, rodziców, 
krewnych, kapłanów parafii i parafian 

P 

Hn 9:00 

Za + rodinu Grimovou, Pilichovou, 
Smékalovou, Damkovou, Šťastnou  
a živou rodinu  

Č 

Hn 11:00 Za + Milana Moravce, živou a + rodinu Č 

Hn 16:00 Děkovná adorace  Č+P 

 
 



 
 

z neděle 14.08.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• V pondělí: poutní slavnost ve farním kostele v Hnojníku 
 v Třanovicích v 16:30 hod modlitba růžence 
 v Hnojníku v 17 hod modlitba růžence, v 17:30 adorace před vystavenou NSO 

• V sobotu:  
 změna bohoslužeb viz pořad bohoslužeb, v Hnojníku nebude večerní adorace 

• Příští neděle: poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie v Hnojníku 
 mše sv. viz pořad bohoslužeb, odpoledne jste zváni na děkovnou adoraci v 16 hod 
 po mších sv. budou k dispozici i poutní koláče za dobrovolný příspěvek 
************************************************************************  

• V týdnu modlitba růžence půl hodiny před mší sv.  
• Velký úklid kostela v Hnojníku před poutí: v úterý 16.08.2022 od 7:45 (po mši sv.), 

prosba o pomoc při úklidu (muži i ženy)  
• Velký úklid kostela v Třanovicích před poutí: v úterý 23.08.2022 od 16 hod!!! 
• Plnomocné odpustky při poutích můžete získat za obvyklých podmínek: svátost smíření, 

sv. přijímání, modlitba Věřím, Otče náš a na úmysl sv. Otce.  
• Příležitost ke svátosti smíření: půl hodiny před mší sv.  

 

*** 
K ČEMU NÁM SLOUŽÍ SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE ? 

      
     K čemu nám slouží tento svátek?  
 

     Máme-li parafrázovat jeden výrok sv. Bernarda, tento svátek není pro ni, ale pro nás. Proč? 

Povzbuzuje nás, abychom se nechali proměňovat Kristem už teď, abychom tak jednou zažili přetékající 

Boží slávu. 

  

     A sv. Bernard dále nabádá: „Vzchopme se už konečně, bratři, povstaňme s Kristem, usilujme o to, co 

pochází shůry, a mysleme na to. Vzhlížejme s touhou k těm, kteří touží po nás, spěchejme k těm, kteří nás 

očekávají, předložme přání svého srdce těm, kteří nás vyhlížejí. Přejme si nejen být ve společnosti 

svatých, ale mít i účast na jejich štěstí, a toužíme-li po jejich přítomnosti, ucházejme se velmi horlivě také 

o to, abychom měli účast na jejich slávě. V této ctižádosti není nic zhoubného a vroucí touha po takové 

slávě není nic nebezpečného. A druhá touha, která nás naplňuje při slavení památky svatých, směřuje k 

tomu, aby se i nám ukázal Kristus, náš život, tak jako se ukázal jim, a abychom se také my s ním ukázali 

ve slávě.“ 

 

     A tak, přestože nám nohy neslouží jako dřív, sluch, zrak, paměť nám slábnou – čekáme, že dostaneme 

nové tělo (nové nohy, ucho) – nebude to však návrat zpátky (do našich šestnácti let), ale život prozářený 

Boží přetékající slávou. 

 
                                                                                                                               Zdroj: www.pastorace.cz                                                                           


