
 
 

v týdnu od 28.8. do 4.9. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO 

27.8. 
 

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 

PO 

29.8. 

Památka  
Umučení  

sv. Jana Křtitele 

Hn 
kaple 

8:30 
Za živé a + farníky s prosbou o nová 
duchovní povolání  

Č 

ÚT 

30.8. 
 Hn 7:00 

Za + Renatu Buława, živou a + rodinu 
Lotkovou a Huczalovou 

Č 

ST 

31.8. 
 Hn 7:00 Na podziękowanie i z prośbą P 

ČT 

1.9. 

Den modliteb  

za péči o stvoření 
Tř 18:00 Za živé a + členy živého růžence Č 

PÁ 

2.9. 
1. pátek v měsíci! Hn 18:00 

Za + Marii Zamarskou (30 výr. úmrtí)  
a manžela Huberta (50. výr. úmrtí) 

Č 

SO 

3.9. 

Památka sv. Řehoře 
Velikého,  

papeže a učitele církve 

KL 15:00 Mše sv. v DPS Č 

KL 16:30 Za + kapłanów P 

NE 

4.9. 

23. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + rodzinę Łabaj i Fójcik P 

Hn 8:45 Za + rodiče Skotnicovy Č 

Tř 10:00 Za + Franciszkę Živný, męża, synów i córki  P 

 
 



 
 

z neděle 28.08.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: poutní slavnost sv. Bartoloměje v Třanovicích 
 odpoledne jste zváni na děkovnou adoraci v 16 hod  
 po mši sv. se budou rozdávat poutní koláče, pokud chcete přispět dobrovolným darem, 

můžete vložit do připravené kasičky (výtěžek bude použit na materiály pro děti 
v náboženství a další aktivity ve farnosti) 

• Ve čtvrtek: v Třanovicích v 17:30 adorace před NSO, po mši sv. litanie a svátostné 
požehnání 

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

• V sobotu: v Hnojníku již v 18 hod hodinová adorace před vystavenou NSO zakončená 
požehnáním  

• Příští neděle:  
 při mších sv. žehnání aktovek dětem, prosím, aby děti si přinesly své aktovky na mši sv. 
 v Třanovicích po mši sv. křest 
************************************************************************  

• Plnomocné odpustky při poutích můžete získat za obvyklých podmínek: svátost smíření, 
sv. přijímání, modlitba Věřím, Otče náš a na úmysl sv. Otce.  

• Začíná nám nový školní rok: zde několik informací 
 přihlášky do výuky náboženství jsou již spuštěny na webu farnosti – přihlašování stále 

probíhá, výuka na školách začne v týdnu od 12.9.2022, rozvrh hodin bude upřesněn 
v příštím týdnu a další neděli bude zveřejněn na ohláškách a webu farnosti.  

 setkání ministrantů a scholičky bude probíhat v pátky v Hnojníku v sálce každé dva 
týdny, začínáme v pátek 9.9.2022 od 16:45 hod. 

 páteční mše sv. se zaměřením na děti začnou 9.9.2022 od 18 hod 
• Diecézní pouť ke cti sv. Melichara Grodeckého v Č. Těšíně proběhne v neděli 4.9.2022 od 

15 hod ve farním kostele v Č. Těšíně za přítomnosti biskupů. více na plakátku na nástěnce.  

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

 

*** 
SV. BARTOLOMĚJ - ČÍM NÁS MŮŽE TENTO SVĚTEC INSPIROVAT? 

     Natanael (Bartoloměj) se vyskytuje v Novém zákoně výslovně na dvou místech Janova evangelia: 1, 

43-51 a 21, 2.  I přesto, že o něm víme málo, myslím, že to stačí k tomu, abychom se jím nechali 

inspirovat. 

     Natanael ležel pod fíkovníkem. Je možné a pravděpodobné, že tam skutečně ležel, ale evangelista Jan 

se zajímá i o detaily. Ležet pod fíkovníkem má ve skutečnosti i svůj symbolický význam. Kdo leží pod 

fíkovníkem, ten rozjímá o Tóře – Zákoně Hospodinově. Natanael se tedy připravuje na setkání s 

Mesiášem četbou a studiem Písma. „Nalezl jsem Mesiáše, o kterém se psalo v Písmu, Ježíše z Nazareta!“ 

„Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?“ „Uvidíš věci větší než praotec Jákob (Gn 28, 12).  

     Ježíš, vidící do srdce člověka, mluvil jazykem, který byl Natanaelovi vlastní. 

     Natanael se připravoval na setkání s Mesiášem četbou a studiem Písma. To samé můžeme zažít i my, 

když budeme trpělivě a s pravidelností rozjímat Písmo svaté. „Mluv, Pane, tvůj služebník naslouchá.“ 

Kdo čte, nemluví, ale poslouchá. Jistě uslyšíme jeho hlas. Jistě poznáme mezi řádky jeho tvář. Jistě se 

Písmo stane světlem pro naše kroky. Máme naději, že zažijeme to, co zažil Natanael – Bartoloměj. 

                                                                                                                               Zdroj: www.pastorace.cz                                                                           


