
 
 

v týdnu od 30.10. do 6.11. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 
Za + rodiców Wandę i Franciszka Loter  

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 

PO 

31.10. 

Sv. Wolfganga, 

biskupa 
Hn 

8:30 
kaple 

Za živé a + farníky Č 

Vigilie slavnosti  
Všech svatých Tř 18:00 Za + Jaroslava Pizúra a manželku Emílii Č+P 

ÚT 

1.11. 

Slavnost  

Všech svatých 
Doporučený svátek 

Hn 18:00 

Za živou a + rodinu Maliszovou, 

Malirzovou a Moravcovou,  

+ Terezii a Veroniku Oborné 

Č+P 

ST 

2.11. 

Vzpomínka  
na všechny věrné 

zemřelé  

Tř 17:00 Za všechny věrné zemřelé  Č+P 

Hn 18:00 Na úmysl sv. Otce Č+P 

ČT 

3.11. 

Sv. Martina de Porres, 

řeholníka 
Tř 18:00 Za żywych i + członków żywego różańca P 

PÁ 

4.11. 

Památka sv. Karla 

Boromejského, 

biskupa 

1. pátek v měsíci! 

Hn 18:00 Za + Ivanu Motykovou Č 

SO 

5.11. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

KL 15:00 Mše sv. v DPS Č 

KL 16:30 Za + rodinu Slámkovou a Marii Mihalovou Č 

NE 

6.11. 

32. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 
Za + Tadeusza Skupień, żonę Gretę  
i + rodzinę z obu stron 

P 

Hn 8:45 Za + rodinu Kičmerovou a Martiniakovou Č 

Tř 10:00 
Za + Františka Dudu, manželku Matyldu 

 a syna Josefa  
Č 

 
 



 
 

z neděle 30.10.2022  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 výše sbírek: na misie: 31.842,-Kč; misijní koláč: 26.547,- Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 

• V pondělí až středa: viz pořad bohoslužeb, půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 

• Ve čtvrtek: v Třanovicích v 17:30 hod adorace, mše sv. zakončená litanií a sv. požehnáním 

• Na 1.pátek: v Hnojníku v 17:30 hod adorace, mše sv. se zaměřením na děti zakončená litanií 

a sv. požehnáním 
• V sobotu:   
 v K. Lhotce v 16 hod adorace před vystavenou NSO 

 v Hnojníku v 18 hod adorace zakončená svátostným požehnáním   
• Příští neděle:  
 pobožnost za zemřelé na hřbitovech ve 14 hod v Třanovicích, v 15 hod v Hnojníku, 

pobožnosti budou zakončeny svátostným požehnáním 

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

•  Otevření hrobky baronů Bessů v Hnojníku: v úterý a ve středu 16 - 19 hod, v neděli pak 

od 14 – 16 hod. V hrobce jsou na nástěnce vyvěšena smuteční oznámení, těch, kteří nás za 

poslední rok opustili. Můžete v krátké modlitbě vzpomenout i na ně.  

• Možnost získat plnomocné odpustky přivlastnitelné pouze duším v očistci můžeme až 
do 8.11., po celý měsíc listopad odpustky částečné (při návštěvě hřbitova), za obvyklých 

podmínek: sv. smíření, sv. přijímání, modlitba Věřím a Otče náš, na úmysl sv. Otce a 

návštěva hřbitova a modlitba za zemřelé.  

• Stále můžete zapisovat úmysly za zemřelé – Otčenášky (zalecki)  
• Možnost svátosti smíření: v pondělí a úterý půl hodiny před mší sv., ve středu 

v Třanovicích půl hodiny před mší sv., v Hnojníku dle potřeby po mši sv., čtvrtek a pátek půl 

hodiny před mší sv.  

*** 
     MODLITBA ZA ZEMŘELÉ PATŘÍ K NEJSTARŠÍ KŘESŤANSKÉ TRADICI.  
 
     Vzpomínka na mrtvé se koná při každém slavení bohoslužby (eucharistie). Východní i západní 
křesťanská liturgie věnuje určitý den zvláštní vzpomínce na všechny zemřelé. Na Západě se tato 
výroční vzpomínka na všechny věrné zemřelé slaví 2.11. Její slavení zavedl sv. Odilo, benediktinský 
opat z Cluny (998), a brzy se rozšířilo i mimo benediktinské kláštery; od 14. století i do Říma a 
Aragonie. Papež Benedikt XIV. tento zvyk potvrdil (1748) a rozšířil pro všechny kněze ve Španělsku, 
Portugalsku a Latinské Americe; v roce 1915 byl tento zvyk zaveden pro celou církev. 
 
Každá svíčka na hřbitově nebo v domácnosti nám může zpřítomnit světlo velikonoční svíce – 

paškálu, tedy té svíce, která je symbolem vzkříšeného Krista, symbolem naší naděje. Ve světle 

Kristova vzkříšení potom není památka na zesnulé jen prostorem zármutku a vzpomínání, ale je 

ozářena světlem, které ukazuje k vrcholné budoucnosti.   (Aleš Opatrný) 
 

… Světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen 
                                                                                                              (Zdroj: www.vira.cz) 


