
 
 

v týdnu od 23.10. do 30.10. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

24.10. 

Sv. Antonína Marie 
Klareta, biskupa Hn 

8:30 
kaple 

Za + Hedviku Maciejczykovou a rodinu  
z obou stran 

Č 

ÚT 

25.10. 
 Hn 7:00 

Za živé a + farníky s prosbou o nová 
duchovní povolání  

Č 

ST 

26.10. 
 Hn 7:00 Za + Ewę Filipek i męża P 

ČT 

27.10. 
 Tř 18:00 Za + rodinu Lipowskou a + Otu Onderka Č 

PÁ 

28.10. 

Svátek sv. Šimona  
a Judy, apoštolů Hn 18:00 Na úmysl celé rodiny a s prosbou o zdraví  Č 

SO 

29.10. 

Sobotní památka 
Panny Marie KL 16:30 

Za + rodiców Wandę i Franciszka Lotter  
i wnuka Andrzeja 

P 

NE 

30.10. 

31. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 

Na podziękowanie za 80 lat życia naszej 
mamy, babci i starki z prośbą o pomoc Bożą 
i błogosławieństwo dla całej rodziny 

P 

Hn 8:45 

Za + Ilonu Baronovou (nedož. 90 let), 
manžela Bohumíra a syna Bohumíra 
(nedož. 70 let) 

Č 

Tř 10:00 Za + rodzinę Filipiec i Pieknik  P 

 
 



 
 

z neděle 23.10.2022  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: MISIJNÍ NEDĚLE – DEN MODLITEB  ZA MISIE 
 sbírka při bohoslužbách na papežské misijní dílo  
 výše sbírky na opravy: 22.142,- Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 

• 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 nebude 
• V sobotu:   
 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 
************************************************************************  

• MISIJNÍ KOLÁČ: Po mších sv. máte možnost podpořit misie dobrovolným příspěvkem 
zakoupením „MISIJNÍHO KOLÁČE“  

• Zároveň můžete podpořit děti v misijních oblastech zakoupením Misijního kalendáře: 
Výše daru 150,- nebo 300,- Kč bude použit na obživu dětí v chudých oblastech a na jejich 
vzdělání.  

• V pátek 28.10.2022 v den státního svátku bude v 10:30 hod požehnán kříž u zámku rodiny 
Hegrové v H. Tošanovicích, poté v 11 hod bude slavena mše sv. ve farním kostele 
v Hnojníku ke cti bl. Karla Rakouského s prosbou o pokoj. Více na plakátku na nástěnce. 
Tato akce je otevřena pro všechny, kteří chtějí uctít bl. Karla Rakouského a prosit o jeho 
přímluvu o pokoj v rodinách a mezi národy.  

• Změna letního času na zimní: příští víkend v noci ze soboty na neděli se posunou ručičky 
hodin ze 3 hod na 2 hod, spíme o hodinu déle, začne zimní čas, čas večerních bohoslužeb 
však zůstane nezměněn. 

• Pobožnost na hřbitovech bude v neděli 6.11.2022:při pobožnosti se budeme modlit za naše 
zemřelé. Úmysly můžete psát na lístečky, které jsou vzadu v kostele. Lístky můžete vyplnit 
na místě nebo doma a pak přinést.  

• Možnost získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci můžeme již 
od 25.10. 2022 (je to z důvodu podzimních prázdnin dětí a navštěvujete hřbitovy již v tomto 
období) pokud nemůžeme využít období od 2.- 8. 11.) za obvyklých podmínek: sv. smíření, 
sv. přijímání, modlitba Věřím a Otče náš, na úmysl sv. Otce a návštěva hřbitova a modlitba 
za zemřelé.    

• 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.  

*** 
     Každá předposlední neděle v říjnu je světovým dnem misií (byl vyhlášen už v roce 1926 papežem Piem 

XI.). Všechny finanční sbírky tohoto dne putují na projekty, které podporují šíření Božího slova po celém 

světě. Tím se projevuje solidarita napříč církví po celém světě. 

Mottem letošní misijní neděle je: „Budete mými svědky.“ (Sk 1,8) Jsou to slova, která řekl zmrtvýchvstalý 

Ježíš svým učedníkům. Učedníci tak dostali za úkol přinášet do světa evangelium. Radostnou zprávu o tom, 

že Bůh si zamiloval každého člověka, že Bohu jde o dobro člověka a je stále s ním.      Více na www.vira.cz 





POBOŽNOST NA HŘBITOVĚ ZA VĚRNÉ 
ZEMŘELÉ 

 
bude v neděli 6. listopadu 2022 

 

v Třanovicích ve 14:00 h   
v Hnojníku v 15:00 h 

 

v jazyce českém i polském. 
 

Texty budou rozdány na místě. 
 

Pamatujme na duše v očistci v modlitbách. Nikdy nevíme, kdy budeme 

my jejich přímluvu potřebovat! 
 

****** 

Možnost získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším 
v očistci: 

1.11. odpoledne a 2.11. je možno získat plnomocné odpustky, 
přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek 
(sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. otce) je 
podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Otče náš…a Věřím... 

25.10.- 8.11. je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek 
denně  plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci, 
navštívi-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za 

zemřelé; v ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné. 
 


