
 
 

v týdnu od 4.9. do 11.9. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

5.9. 
 Hn 7:00 Za duše v očistci  Č 

ÚT 

6.9. 
 Hn 7:00 

Za živé a + farníky s prosbou o nová 
duchovní povolání  

Č 

ST 

7.9. 

Sv. Melichara 
Grodeckého, 

 kněze a mučedníka 
Hn 7:00 Za + Wilhelma Dordę i rodziców P 

ČT 

8.9. 

Svátek Narození 
Panny Marie 

Tř 18:00 Za + Ludwika Kulę P 

PÁ 

9.9. 

Sv. Petra Klavera, 
kněze Hn 18:00 Za + Rút Liškovou a rodinu  Č 

SO 

10.9. 

Sobotní památka 
Panny Marie KL 16:30 Za + Romana Wojnara Č 

NE 

11.9. 

24. neděle 

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + rodzinę Biernat i Trombik P 

Hn 8:45 
Za + Konráda Vengláře, rodiče, sourozence 
a duše v očistci 

Č 

Tř 10:00 Za + Michala Fuliera, manželku a syna  Č 

 
 



 
 

z neděle 04.09.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 při bohoslužbách žehnání aktovek dětem a požehnání do nového školního roku 
 v Třanovicích po mši sv. křest 
 výše sbírek: měsíční na opravy kostela: 27.311,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 

• V pondělí: v Hnojníku ranní mše sv. bude v 7:00 hod v kostele, v 6:30 modlitba růžence 
• V pátek: mše sv. večerní se zaměřením na děti a mládež, zveme proto všechny děti s rodiči, 

ale i ostatní farníky. Téma letošních setkání je „Cesta za Ježíšem“, podle kartiček, které děti 
budou dostávat v neděli za účast na mši sv.  

• V sobotu: v Hnojníku od 18 hod adorace zakončená požehnáním 
• Příští neděle:  
 v Třanovicích po mši sv. křest 
************************************************************************  

• Pro nový školní rok jsou pro děti opět připraveny kartičky za účast na nedělní mši sv. 
Po mši sv. si mohou děti (příp. rodiče dětí) vyzvednout velkou kartu s návodem a kartičku č. 
1. Tak jako loni i letos se vždy ústřižek z kartičky lepí na velkou kartu, kde postupně vzniká 
obrázek. Na velké kartě je návod, proto není potřeba více vysvětlovat. Jak budeme dále 
pracovat s kartičkami a daným tématem se děti dozví při pátečních mších sv. v Hnojníku.  

• Zároveň zveme k aktivitám ve farnosti děti a mládež:  
 Setkání ministrantů: v pátek od 16:45 v kostele v Hnojníku 
 Setkání scholy (děvčata): v pátek od 16:45 v sálce v Hnojníku  

• Prosím rodiče ministrantů, aby zapsali kluky k formaci pro nový školní rok. Přihláška je na 
webu farnosti (www.farnost-hnojnik.cz. Zároveň zvu i nové kluky ke službě u oltáře.  

• Schola pro holky: bude probíhat co 14 dní v pátek v sálce od 16:45 hod. Termíny pátků 
během příštího týdne upřesníme. Scholu povedou: Maruška Smilovská a Market Rylková. 
Schola je otevřená pro holky 1. a 2. stupně.  

• Výuka náboženství: rozvrh hodin je již k dispozici na nástěnce a na webu farnosti, rodiče jej 
také dostanou do emailových schránek. Výuka začne v týdnu od 12.9.2022. Stále můžete 
přihlašovat děti do výuky – na některých školách jsou k dispozici i papírové přihlášky. 
Pokud jste již vyplnili elektronickou přihlášku, papírovou již nemusíte vyplňovat.  

• Dnes odpoledne Diecézní slavnost v Českém Těšíně – pouť ke cti sv. Melichara 
Grodeckého od 15 hod.  

• Nové číslo časopisu „Milujte se“ máte vzadu v kostele, můžete si rozebrat.  

*** 
NOVÉ ČÍSLO ČASOPISU „MILUJTE SE“ – O ČEM PÍŠE?  

- O svěcení neděle: Znám dva velmi jisté prostředky, jak zchudnout: pracovat v neděli a 
krást.  

- Znovu objevená Eucharistie: Dary, které dostáváme v Eucharistii, mají přinášet plody 
obrácení, které se projevují postojem i skutky milosrdenství vůči bratrům a sestrám.  

- Jak se rodí klášter: Místo navrácené po restitucích bylo v hrozném stavu…Proměna 
kláštera v Drastech a život bosých karmelitek na zchátralém statku. 

- Obrana Brna před Švédy: jezuita ct. Martin Středa a jeho zásady… „Šetři časem, jako 
šetříš penězi…“  A mnoho dalšího……  


