
 
 

v týdnu od 16.10. do 23.10. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

17.10. 

Památka sv. Ignáce 

Antiochijského, 

biskupa a mučedníka 
Hn 

8:30 
kaple 

Za + Wandu a Josefa Waloszkovy Č 

ÚT 

18.10. 

Svátek sv. Lukáše, 

evangelisty 
Hn 7:00 

Za + Jindřicha Schlesingera, rodiče z obou 

stran, duše v očistci a živou rodinu  
Č 

ST 

19.10. 

Sv. Pavla od Kříže, 

kněze  
Hn 7:00 

Za żywych i + parafian, dusze w czyśćcu  

i z prośbą o zdrowie 
P 

ČT 

20.10. 
 Tř 18:00 Za + Hedviku Rylkovou  Č 

PÁ 

21.10. 
Bl. Karla Rakouského Hn 18:00 

Na poděkování a s prosbou o dary Ducha 

sv. do dalších let 
Č 

SO 

22.10. 

Sv. Jana Pavla II., 

papeže 
KL 16:30 

Na poděkování za 50 let společného života 

Anny a Petra s prosbou o Boží požehnání 

do dalších let 

Č 

NE 

23.10. 

30. neděle  

v mezidobí 
 

MISIJNÍ  
NEDĚLE 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 

Za + Václava Zajace, rodiče z obou stran, 

bratra Františka, sestru Jarmilu a manžela  

a živou rodinu 

Č 

Tř 10:00 

Za živou a + rodinu Bronislava Kopeckého, 

dcery Emilii Skoczovou, Marii Volnou  

a jejich rodiny, za + Aloise Macečka  

Č 

 
 



 
 

z neděle 16.10.2022  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy 

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

• V pátek: v Hnojníku v 17:30 hod modlitba růžence, mše sv. se zaměřením na děti a mládež 
• V sobotu:   
 v K. Lhotce v 16 hod modlitba růžence 

 v Hnojníku v 18 hod adorace zakončená svátostným požehnáním   
• Příští neděle: MISIJNÍ NEDĚLE – DEN MODLITEB  ZA MISIE 
 v Hnojníku v 7:00 hod modlitba růžence 

 v Třanovicích v 9:25 hod modlitba růžence 

 sbírka na papežské misijní dílo 

************************************************************************  

• MISIJNÍ KOLÁČ: Prosím ochotné farnice, aby napekly něco sladkého (koláč, buchta) na 
sobotu 22.10. Balit misijní koláče budeme v sobotu od 8:30hod v sálce v Hnojníku, prosím 

také o pomoc při balení. V sobotu v K.Lhotce a v neděli pak po mších sv. bude možnost si 

zakoupit misijní koláč na dobrovolný příspěvek, který bude odeslán na potřeby misií.  

• Misijní kalendáře 2023 jsou k dispozici, jsou věnovány Rwandě: Výše daru 150,- nebo 

300,- Kč bude použit na obživu dětí v chudých oblastech a na jejich vzdělání.  

• V sobotu 22.10.2022 se při adoraci v 18 hod připojíme do „misijního mostu modliteb“, 

proto jste zváni ke společné modlitbě za misie. Modlitbu růžence pak v neděli budeme 

věnovat tomuto úmyslu. 

• Úmysly modliteb za zemřelé při dušičkové pobožnosti na hřbitovech 6.11.2022: vzadu 

v kostele jsou připraveny lístečky pro zápis úmyslů za zemřelé. Lístky můžete vyplnit na 

místě nebo doma a pak přinést.    

• Farnost Dobratice pořádá prosebnou pouť za mír na Ukrajině do Krakova – Łagiewnik ke 

hrobu sv. Faustyny v sobotu 29.10.2022. Více informací, program a kontakty pro přihlášení 

zájemců je na plakátku na nástěnce.  

*** 
Z DOPISU NÁRODNÍHO ŘEDITELE PMD V ČESKÉ REPUBLICE 

    

  Milí přátelé misií, 

     příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma „Budete mými 

svědky“(Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr 

ve vlastní církvi, ve svém okolí, ale také s Církví celosvětovou. 

     V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí. Je to 

400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide, dnes nese název Kongregace pro evangelizaci 

národů, a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety 

uznáno za dílo „papežské“. 

     Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli i prosté lidi. Tak to bylo i v případě 

Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili 

letos v květnu ve francouzském Lyonu. Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží volání 

tím, že vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit misie „až na konec 

země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. 
                                                                                                                                                             jáhen Leoš Halbrštát 



Prosebná pouť za mír na Ukrajině 

ke hrobu svaté Faustyny Kowalské  

do Krakowa Lagiewnik. 
 

Papež František 5. října 2022, v den památky 

 sv. Faustyny Kowalské, řekl: 

„Dnes si v liturgii připomínáme sv. Faustynu 

Kowalskou, jejímž prostřednictvím Bůh naznačil světu, 

aby hledal spásu v jeho milosrdenství. Pamatujme na to 

zejména dnes a obzvláště pomysleme na válku na 

Ukrajině. Jak jsem řekl minulou neděli při modlitbě 

Anděl Páně, důvěřujme v Boží milosrdenství, které 

může změnit srdce, a v mateřskou přímluvu Královny 

pokoje.“ 

 

    Proto chceme společně v sobotu 29. října 2022 uskutečnit autobusovou 
prosebnou pouť za mír na Ukrajině ke hrobu svaté Faustyny Kowalské do 
Krakowa-Lagiewnik. 

Program:  
• Odjezd v 6:15 z Třince od Slovanu, v 6:30 z Hnojníka od kostela a v 6:45 

z Dobratic od kostela (dopravce p. M. Hlawiczka z Vendryně). 

• V 10:00 slavení mše svaté v klášterní kapli Kongregace Matky Božího 

Milosrdenství 

• Po mší sv. přednáška o sv. s. Fastyně Kowalské a Božím Milosrdenství (v 

jazyce slovenském) 

• Možnost zakoupení teplého oběda, nebo posilnění se vlastním jídlem. 

• Prohlídka baziliky Božího milosrdenství. 

• Prohlídka muzea a baziliky Jana Pavla II. 

 
    Předběžná cena pouze za dopravu je 400 Kč dospělý, 200 dítě do 15 let. 
 
    Svou závaznou účast napište do seznamu účastníků v kostele v Dobraticích, 

nebo po 16 h nahlaste na tel.: 731 076 260. 

 
   Již nyní si jako duchovní přípravu vykonejme novénu k Božímu milosrdenství, nebo 

se modleme litanii či korunky k B. milosrdenství. 

  

Žehná vám P. Jan Wojnar 


