
 
 

v týdnu od 18.9. do 25.9. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Za + Alojzego Muchę i rodziców P 

NE 

18.9. 

25. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 
Za + Renatę Buława oraz żywą i + rodzinę 
Lotko i Huczała 

P 

Hn 8:45 
Za + Františku Kaszperovou, manžela 
Bohumíra a vnučku Renátku 

Č 

Tř 10:00 
Za + Alojzego Jochymek, rodziców z obu 
stron oraz na podziękowanie i z prośbą 

P 

PO 

19.9. 

Sv. Januária,  
biskupa a mučedníka 

Hn 
kaple 

8:30 

Za + Libuši Danelovou, manžela Františka, 
+ sestru Eriku, manžela Karla, syna Karla a 
rodiče z obou stran 

Č 

ÚT 

20.9. 

Památka sv. Ondřeje 
Kim Tae-gona, kněze a 

druhů, mučedníků  
Hn 7:00 

Za živé a + farníky s prosbou o nová 
duchovní povolání  

Č 

ST 

21.9. 

Svátek sv. Matouše, 
apoštola a evangelisty Hn 7:00 Za + Józefa Molin i żonę Marię P 

ČT 

22.9. 
 Tř 18:00 Za + Irenę Waleczek P 

PÁ 

23.9. 

Památka sv. Pia  
z Pietrelciny, kněze Hn 18:00 Za + Ivanu Motykovou Č 

SO 

24.9. 

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

NE 

25.9. 

26. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + rodzinę Sikora i Piwko P 

Hn 8:45 
Za + Rudolfa Wawerku (27. výr. úmrtí), 
+ prarodiče a rodiče Parzykovi 

Č 

Tř 10:00 
Za + Josefa a Emilii Pawlusovy,  
živou a + rodinu  

Č 

 
 



 
 

z neděle 18.09.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 sbírka při bohoslužbách na církevní školství v diecézi  

• Ve středu: bude uzavřena farní kancelář z důvodu konference kněží děkanátu Frýdek  
• V pátek:  
 v Třanovicích v 11 hod svatba bez mše sv.  
 v Hnojníku mše sv. večerní se zaměřením na děti a mládež, zveme proto všechny děti 

s rodiči, ale i ostatní farníky. Tématem letošních setkání je „Cesta za Ježíšem“ 
• V sobotu: v Hnojníku od 18 hod adorace zakončená požehnáním 
• Příští neděle: DEN VDĚČNOSTI – při bohoslužbách požehnání plodů a darů země 
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy a provoz kostelů 
 v Třanovicích po mši sv. křty 
************************************************************************  

• Výuka náboženství: výuka již na školách běží podle rozvrhu hodin, ještě malá změna na ZŠ 
v Hnojníku (česká) 4.-5.tř. bude mít hodinu v úterý od 12:45. Rodiče obdrželi informace do 
emailových schránek, stále můžete přihlašovat své děti do výuky na www.farnost-hnojnik.cz, 
v letošním roce byly pořízeny nové materiály pro výuku náboženství pro všechny ročníky, 
díky podpoře vás farníků a obce Hnojník, která poskytla dar na tento účel.  

• Nabídka kalendářů na r. 2023 (stolní, nástěnné – cena 75,- Kč, na čtení – cena 199,- Kč), 
bude také rodinný kalendář z Centra pro rodinu v ceně 200,-Kč.  

• Setkání ministrantů a scholy: v pátek od 16:45 v kostele a sálce v Hnojníku 

• Příští neděli zvu všechny farníky na posezení do farního areálu u placků či bramboráků od 
15 hod. Pro děti bude připraven program na stanovištích. Více na plakátku. Kdyby chtěl 

někdo pomoci s přípravou nedělního odpoledne hlaste se prosím na emailu farnosti nebo 

tel. číslech: 731625655 nebo 776276053. 

• V sobotu 1.10.2022 se uskuteční ve Frýdku v bazilice diecézní pouť za rodiny a duchovní 
povolání. Začátek setkání je ve 14 hod. přivítáním poutníků. Tato pouť se koná místo 
děkanátních poutí v úmyslu rodin a nových duchovních povolání 2x v roce. Program je 
nastaven pro děti a dospělé, více na plakátku. Tento den nebude ve farnosti večerní 
adorace, abyste se mohli zúčastnit programu.  

• V sobotu 8.10.2022 proběhne pouť ministrantů. Pokud by byl zájem ministrantů se tohoto 
setkání zúčastnit, rodiče ministrantů nahlásí zájem vedoucímu S.Rylkovi.  

• Volební víkend 23.-24.9.2022. V našem volebním okrsku volíme členy do obecních 
zastupitelstev a do třetiny senátu. Každý ať zváží podle svého svědomí. Více v dopise 
arcibiskupa Mons. J. Graubnera.  

• Modlitba růžence: v týdnu vždy půl hodiny před mší sv., pokud není oznámeno jinak  

*** 
„VE TVÉ DUŠI JSOU VŠECHNY ROČNÍ OBDOBÍ“  (P. PIO) 
 

„Ve tvé duši jsou všechny roční doby, a raduji se z toho před Bohem. Občas prožíváš zimu 

jako čas velké neplodnosti, roztržitosti, znechucení a nudy, jindy zase úlevu máje s vůní svatých 

květů, občas zase žár touhy podobat se našemu dobrému Bohu. Zbývá už jen podzim, v němž, jak 

se ti zdá, nevidíš a neuvědomuješ si hojnost ovoce…                                         (Zdroj:www.pastorace.cz) 



  

 

 

      Rozvrh hodin výuky náboženství 
     Rozkład lekcji nauki religii katolickiej  

 

Školní rok 2022/23 
 

 Masarykova základní škola Hnojník 
 

 

Základní škola Třanovice 
 

Den Třída Hodina Vyučující 

Pondělí  
1.,2.,4.,5. 

13:50 
Mgr. Růžena Rylková 

3. Mons. Rudolf Sikora 
 

Základní škola T.G.M. Komorní Lhotka 
 

Den Třída Hodina Vyučující 

Pátek 1.-5. 12:45 
Mons. Mgr. Rudolf Sikora 

Mgr. Růžena Rylková 
 

Polska szkoła podstawowa im. Jana Kubisza Gnojnik 
 

Dzień Klasa Godzina Nauczyciel 

Czwartek 1 – 2 11:50 Mgr. Růžena Rylková 

Czwartek 3 12:40 Mons.Mgr. Rudolf Sikora 

Czwartek 4 - 5 12:40 Mgr. Růžena Rylková 

Czwartek 6 - 7 13:40 Mgr. Růžena Rylková 

Czwartek 8 - 9 13:40 Mons.Mgr. Rudolf Sikora 
 

Den Třída Hodina Učebna Vyučující 

Pondělí 1.-2. 11:30 4.B Mgr. Růžena Rylková 

Pondělí  3. 12:45 3.tř. Mons. Rudolf Sikora 
Pondělí   6.A,B,C a 8.A 12:45 5. tř. Mgr. Růžena Rylková 
Úterý 4.- 5. 12:45 5. tř. Mgr. Růžena Rylková 
Úterý 7. –  9.   13:50 7.C Mgr. Růžena Rylková 




