
 
 

v týdnu od 25.9. do 2.10. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

26.9. 

Sv. Kosmy a Damiána, 
mučedníků 

Hn 
kaple 

8:30 
Za živou a + rodinu Šigutovou  
s prosbou o zdraví  

Č 

ÚT 

27.9. 

Památka sv. Vincence 
z Paula, kněze  Hn 7:00 

Za živé a + farníky s prosbou  
o nová duchovní povolání  

Č 

ST 

28.9. 

Slavnost sv. Václava, 
mučedníka, hl. 

patrona českého 
národa 

Hn 8:00 
Za živou a + rodinu Lipowskou 
a Teperovou 

Č+P 

ČT 

29.9. 

Svátek sv. Michaela, 
Gabriela, Rafaela, 

archandělů 
Tř 18:00 Za + Ludwika Kulę P 

PÁ 

30.9. 

Památka sv. Jeronýma, 
kněze a učitele církve Hn 18:00 

Za + Martu Čubokovou, sourozence  
a dceru Alžbětu Hlouškovou 

Č 

SO 

1.10. 

Památka sv. Terezie  
od Dítěte Ježíše,  

panny a učitelky církve 

KL 15:00 Mše sv. v DPS Č 

KL 16:30 
Za + Marię i Józefa Ćmiel,  
+ Józefa Foltman i żywą rodzinę 

P 

NE 

2.10. 

27. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 

Za + rodiče Františka a Žofii Bednarzovy,  
+ Alici Bednarzovou, živou a + rodinu  
z obou stran 

Č 

Tř 10:00 

Za + Staniława Skulinę (6.rocz. Śmierci), 
zięcia Franciszka, żywą rodzinę oraz  
z prośbą o dar Ducha Św.   

P 

 
 



 
 

z neděle 25.09.2022  
___________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: DEN VDĚČNOSTI – při bohoslužbách požehnání plodů a darů země 
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy a provoz kostelů, výše sbírky z min. neděle na 

církevní školy: 10.128,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary.   
 v Třanovicích po mši sv. křty 
 odpoledne jste zváni od 15 hod do farního areálu do Hnojníka na posezení u 

bramboráků nebo placků, pro děti je připraven program na stanovištích, budou i 
poníci, na kterých se budou moci povozit děti.  

• Ve středu: o slavnosti sv. Václava mše sv. pouze v 8 hod ráno v Hnojníku  
• V pátek: v Hnojníku mše sv. večerní se zaměřením na děti a mládež, zveme proto všechny 

děti s rodiči, po mši sv. bude informační setkání s rodiči prvokomunikantů 
• V sobotu:  
 v Třanovicích v 11 hod svatba bez mše sv.  
 v Hnojníku nebude večerní adorace z důvodu diecézní pouti do frýdecké baziliky  

• Příští neděle:  
 v Hnojníku v 7:00 hod modlitba růžence 
 v Třanovicích v 9:25 hod modlitba růžence 
************************************************************************  

• Výuka náboženství: prosím, dohlédněte, aby děti nezapomínaly na hodinu náboženství, 
zvláště mladší děti, rozvrh hodin je umístěn také na webu farnosti.   

• 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.  

• 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 
připraven pro děti a dospělé, více na plakátku.  

• V sobotu 8.10.2022 proběhne pouť ministrantů. Pokud by byl zájem ministrantů se tohoto 
setkání zúčastnit, rodiče ministrantů nahlásí zájem vedoucímu S.Rylkovi do 29.09.2022  

• Modlitba růžence v měsíci říjnu: v týdnu vždy půl hodiny před mší sv., pokud není 
oznámeno jinak, v neděli a v úterý v K.Lhotce, více v přehledné tabulce na nástěnce 

• Sbírky v měsíci říjnu: 16.10. měsíční na opravy a provoz kostelů, 23.10. na misie   

*** 
JAKÝ VZOR NABÍZÍME MLADÝM LIDEM DNES? RYTÍŘE NEBO ŠVINDLÍŘE? 

Svatý Václav je postavou, která provází České dějiny více než tisíc let, což je dlouhá doba. Ve světle 

legend je Václav představován jako vzdělaný vladař, dobře vychovaný babičkou Ludmilou a kněžími, 

úspěšně vládnoucí a přitom zbožný, vedoucí život spíš mnišský než světský. Jak se ale na něj dívat dnes, v 

souvislostech dnešní doby? Zkusme přijmout výzvy, které nám i přes prostor tisíci let dává. 

Václav byl zakotven v křesťanské víře, což mu ale nepřinášelo okamžitý prospěch 

Václav stál u základů Evropy  

A co my dnes, jakou civilizaci, jakou Evropu dnes společně vytváříme? Jakou roli hraje v našem 

snažení péče o věci trvalé, jakou péče o to, co dnes koupíme, pozítří zahodíme? Jakou roli v této civilizaci 

hraje moudrost, kterou nelze zaměnit ani za vychytralost, ani za peníze? Spoluvytváříme civilizaci, ve 

které má čestnost důležitou roli? Jaký vzor nabízíme mladým lidem? Rytíře nebo vychytralého švindlíře? 
                                                                                                                            (Zdroj: www.vira.cz) 



 
RŮŽENCOVÉ  POBOŽNOSTI 

V MĚSÍCI ŘÍJNU 
 

NABOŻEŃSTWA  RÓŻAŃCOWE  
W MIESIĄCU PAŹDZIERNIK 

 
Hnojník - Gnojnik 

 
 

 Modlitba růžence v týdnu úterý a středa v 6:30 v kostele! 
 

Třanovice - Trzanowice 
 

Neděle 
2.10. 

9:25(p) 
9.10. 

9:25(č) 
16.10. 
9:25(p) 

23.10. 
9:25(č) 

30.10. 
9:25(p) 

 
 V týdnu bude modlitba růžence před mší sv. v 17:30! 

 

Komorní Lhotka – Ligotka Kameralna 
 
 

 
 

 
 Při růžencových pobožnostech v úterý je možno přijmout  

sv. přijímání! 
 Každou sobotu bude modlitba růžence před mší sv. v 16:00  
a každou 1. sobotu v měsíci bude od 16 hod adorace před NSO! 

 

Neděle 
2.10. 
7:00 

9.10. 
7:00 

16.10. 
7:00 

23.10. 
7:00 

30.10. 
7:00 

Pátek 
7.10. 

adorace 
17:30 

14.10. 
17:30 

21.10. 
17:30 

28.10. 
17:30 

 

Úterý 
4.10. 

17:00(p) 
11.10. 

17:00(č) 
18.10. 

17:00(p) 
25.10. 

17:00(č) 




