
 
 

v týdnu od 9.10. do 16.10. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Za + Romana Wojnara Č 

NE 

9.10. 

28. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 
Za + Teresę Kowalczyk, męża,  
zięcia i rodziców 

P 

Hn 8:45 
Za + Jolanu Ramíkovou, manžela,  
dceru Zdeňku a syna Roberta 

Č 

Tř 10:00 Na poděkování a s prosbou o další milosti  Č 

PO 

10.10. 
 Hn 7:00 

Za živé a + farníky s prosbou o nová 
duchovní povolání  

Č 

ÚT 

11.10. 

Sv. Jana XXIII., 
papeže Hn 7:00 O uzdravení bratra a rodových zatížení Č 

ST 

12.10. 
Sv. Radima, biskupa  Hn 7:00 

Za + Renatę Buława, żywą  
i + rodzinę Lotko i Huczała 

P 

ČT 

13.10. 
 Tř 18:00 Za + Ludwika Kulę P 

PÁ 

14.10. 

Sv. Kalista I., papeže a 
mučedníka Hn 18:00 Za + Ivanu Motykovou Č 

SO 

15.10. 

Památka sv. Terezie  
od Ježíše, panny a 

učitelky církve 
KL 16:30 

Za + Kurta i Marię Wałach 
 i rodzinę z obu stron 

P 

NE 

16.10. 

Slavnost  

sv. Hedviky, 

řeholnice, hlavní 

patronky diecéze 

a Slezska 

Hn 7:30 
Za + Jana i Adelę Kowalczyk, rodziców  
z obu stron i żywą rodzinę 

P 

Hn 8:45 
Za + Josefa Kolíska, rodinu Kolískovou a 
Káňovou, živou a + rodinu 

Č 

Tř 10:00 Za + Karola Kaletę, żonę Zytę i syna Józefa  P 

 
 



 
 

z neděle 09.10.2022  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• V pondělí: v Hnojníku v 6:30 hod modlitba růžence v kostele, mše sv. v kapli sv. Kryštofa nebude 

• V úterý: v K. Lhotce růžencová pobožnost v 17 hod s možností přijetí sv. přijímání česky 

• V pátek: v Hnojníku v 17:30 hod modlitba růžence, mše sv. se zaměřením na děti a mládež 

• V sobotu:   
 v Hnojníku v 11 hod svatba bez mše sv.  
 v K. Lhotce v 16 hod modlitba růžence 
 v Hnojníku v 18 hod adorace zakončená svátostným požehnáním   

• Příští neděle:  
 v Hnojníku v 7:00 hod modlitba růžence 
 v Třanovicích v 9:25 hod modlitba růžence 
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy a provoz kostelů 
************************************************************************  

• 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. Kalendář z Cor Jesu nebude – nebyl 
vytištěn.  

• Misijní kalendář bude k dispozici od příští neděle. Výše daru 150,- nebo 300,- Kč bude použit na 
obživu dětí v chudých oblastech a na jejich vzdělání.  

• Úmysly modliteb za zemřelé při dušičkové pobožnosti na hřbitovech 6.11.2022: od příští neděle 
budou lístečky pro zapisování úmyslů zemřelých, po jejich vyplnění pak odevzdejte v kostele zpět 
do určené krabičky, příp. můžete zapsat na místě.  

• Nové čísla časopisů: Okno, Tarsicius, IN!, Nezbeda a Imaculata – můžete si vyzvednout 

• Biscup 2022 – diecézní setkání mládeže s o. biskupem se uskuteční 18.- 20.11.2022 v Opavě, 
setkání je určeno mladým od 14 let, zájemci se mohou přihlásit na www.diecezko.doo.cz do 
10.10.2022. Více na uvedeném webu.  

*** 
DARUJ BOHU SVŮJ ČAS, ÚSILÍ A ON TI TO MNOHONÁSOBNĚ VRÁTÍ… 

     Někdy slýcháváme: „Daruj Pánu něco ze svého času, úsilí, věcí, které máš rád. On ti to vrátí 
mnohonásobně.“ Já sám to leckdy bohužel kvůli své pohodlnosti neudělám. Když se mi to ale podaří, 
potvrzuje se mi vždy znovu tato zkušenost: Kdykoli Ježíši něco velkoryse dáš, vrátí ti to mnohonásobně. 
Nevím, jak to funguje. Souhlasím s těmi z vás, kteří namítnou, že Bůh s námi přece nekšeftuje. Že nám 
všechno chce dát zdarma a z lásky. Část odpovědi se zřejmě skrývá spíš na naší straně. Jestliže Bohu něco 
„dám“, tak tím vlastně vytvářím prostor pro něco lepšího. A zároveň mu dávám najevo, že to s ním myslím 
skutečně vážně. Že o své víře nechci jen mluvit. 
Někdy se jako malé děti „nacpeme před obědem“ 
     Možná by to šlo přirovnat k situaci, kdy maminka chce připravit opravdu dobrý nedělní oběd. Děti však 
nechtějí čekat a tak se někdy před obědem nacpou sladkostmi a čipsy, takže v žaludku nezbývá moc místa 
pro pořádné jídlo. Zkrátka jestliže svoje srdce „nacpu“ lákavými, ale ve skutečnosti nekvalitními 
pochutinami, nezůstane už tam místo pro věci skutečně dobré a hodnotné. Anselm Grün v jedné své knize 
říká, že „půst je modlitba tělem“. Když se postím, vytvářím v sobě volné místo a dávám i postojem svého 
těla najevo, že svou víru a modlitbu myslím opravdu vážně. 
Dovolme Bohu, aby nás obdaroval 
     A tak je tomu i v jiných oblastech: pokud se nerozhodnu Bohu něco dát, nemůže mě daleko štědřeji 
obdarovat. Ne, že by nechtěl, ale já mu to nedovolím. A to je velká škoda. Vždy, když se mi to podařilo, 
prožil jsem něco tak mimořádného, co ve svých běžně naplánovaných dnech moc často neprožívám: silný 
dotyk Boží přítomnosti.                                                                                               (Zdroj: www.pastorace.cz) 



„MISIJNÍ 
KOLÁČ“ 

Pečeme na sobotu 

22.10.2022 

Balíme v sobotu  

22.10.2022 od 8:30 hod 

v Hnojníku v sálce. 

Pomoz s prodejem  

po mši sv. v neděli 
23.10.2022 

před kostelem. 




