
 
 

v týdnu od 21.8. do 28.8. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO 

20.8. 
 

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, 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 

PO 

22.8. 

Památka Panny Marie 
Královny 

Hn 
kaple 

8:30 
Za + Karola Filipiec, żonę Anielę i syna 
Stanisława 

Č 

ÚT 

23.8. 

Sv. Růženy z Limy, 
panny Hn 7:00 Za živé a + farníky Č 

ST 

24.8. 

Svátek  

sv. Bartoloměje, 

apoštola 
Tř 18:00 Za + Zuzanu a Martina Martiniakovy Č 

ČT 

25.8. 

Památka bl. Metoděje 
Dominika Trčky, 

kněze a mučedníka 
Tř 18:00 

Za + rodinu Husovou, Fojtíkovou  
a Hruškovou 

Č 

PÁ 

26.8. 
 Hn 18:00 Na poděkování a s prosbou Č 

SO 

27.8. 
Památka sv. Moniky 

KL 16:30 
Za + Emila Chodura, živou a + rodinu 
Chodurovou 

Č 

Hn 18:00 

Za + Annu Kieczkovou (10. výr. úmrtí), 
živou a + rodinu Kieczkovou, Obornou  
a Sikorovou 

Č 

NE 

28.8. 

22. neděle  

v mezidobí 
 

Třanovická pouť 
*** 

Odpust 
trzanowicki 

Tř 8:00 
Na podziękowanie i z prośbą  
oraz w pewnej intencji 

P 

Tř 10:00 Za živou a + rodinu Ovčaříovou  Č 

Tř 16:00 Děkovná adorace  Č+P 

 
 



 
 

z neděle 21.08.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: poutní slavnost ve farním kostele v Hnojníku  
 při mši sv. v 11 hod bude hrát dechovka, odpoledne v 16 hod jste zváni na děkovnou 

adoraci 
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy  
 při pouti po mši sv. budou k dispozici poutní koláče s možností posezení u kávy  

• Ve středu: poutní slavnost sv. Bartoloměje v Třanovicích (malá pouť) 
 v Hnojníku není ranní mše sv.!!! 
 v Třanovicích v 17 hod modlitba růžence, v 17:30 adorace před vystavenou NSO 

• V sobotu:  
 změna bohoslužeb viz pořad bohoslužeb 
 v Hnojníku bude večerní mše sv. s platností neděle,   

• Příští neděle: poutní slavnost sv. Bartoloměje v Třanovicích 
 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 
************************************************************************  

• Velký úklid kostela v Třanovicích před poutí: v úterý 23.08.2022 od 16 hod!!! Prosím o 
pomoc muže i ženy při úklidu.  

• 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.  

• Poděkování všem farníkům, kteří se zapojili do přípravy pouti!!! 

 

*** 
JEŽÍŠ SE UBÍRAL OD MĚSTA K MĚSTU, OD VESNICE K VESNICI… (Lk 13,22) 
      
     Když byl Ježíš fyzicky přítomný na zemi, chodil za lidmi po jejich cestách, od města k městu, od 

vesnice k vesnici... 

 

     Otvíral lidem oči pro pravou podobu Boha. Učil, uzdravoval a napřimoval. A nabízel každému cestu k 

Bohu, který se s námi chce dělit o své štěstí. 

 

     Dnes již mezi námi není Ježíš fyzicky postřehnutelný. Ale ke každému z nás stále přichází, ať už jsme 

na jakémkoliv místě, v jakékoliv vesnici, či městě, nebo v jakékoliv životní situaci.  

 

     Chce ti otevírat oči, obvazovat rány. A chce ti ukázat cestu ke štěstí, která je ušitá na míru právě a jen 

tobě. 

 

     Neboj se ho vyhlížet, neboj se mu stále vycházet vstříc, neboj se ho oslovovat a volat k němu. 

Neboj se mu odevzdávat svůj život a těžkosti. Neboj se od něho nechat vést. Neboj se! Je s tebou, záleží 

mu na tobě. 

 

    NEBOJ!                                                                                                                  Zdroj: www.vira.cz                                                                           


