
 
 

v týdnu od 6.11. do 13.11. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

7.11. 
 Hn 

8:30 
kaple 

Za duše v očistci Č 

ÚT 

8.11. 
 Hn 7:00 

Za + Hedviku Rylkovou, na poděkování  

a s prosbou 
Č 

ST 

9.11. 

Svátek Posvěcení 
lateránské 

baziliky 
Hn 7:00 Za żywych i + parafian P 

ČT 

10.11. 

Památka  

sv. Lva Velikého,  

papeže a učitele církve 
Tř 18:00 Za + rodzinę Skulina i Wojoczek P 

PÁ 

11.11. 

Památka  

sv. Martina, biskupa 
Hn 18:00 

Za + Bohumila Vyorala, + Bohumila Koláře 

a živou a + rodinu Kolářovou a Vyoralovou 
Č 

SO 

12.11. 

Památka sv. Josafata, 

biskupa a mučedníka 
KL 16:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

NE 

13.11. 

33. neděle  

v mezidobí 

 

Hn 7:30 

Za + Joannę i Ludwika Witasek,  

+ Danutę i Jana Buława, Marię Cieślar  

i ojca Władysława 

P 

Hn 8:45 
Za + Marii Dordovou, manžela, syna 

a rodiče z obou stran 
Č 

Tř 10:00 Za + Ludwika Kulę  P 

 
 



 
 

z neděle 06.11.2022  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 odpoledne pobožnost za zemřelé na hřbitovech v Třanovicích ve 14 hod, v Hnojníku v 15 

hod.  

 misijní kalendáře vynesly částku: 14.060Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 
• V pátek: v Hnojníku mše sv. se zaměřením na děti a mládež 
• V sobotu:  
 v Hnojníku v 18 hod adorace zakončená svátostným požehnáním   

• Příští neděle:  
 sbírka při bohoslužbách na křesťanská média 

 v Třanovicích po mši sv. křty 

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

•  Modlitba růžence v týdnu půl hodiny před mší sv.    
• Vyšla nová čísla časopisů: Okno č. 11, IN! pro děvčata, Tarcicius pro ministranty, Nezbeda, 

můžete si vyzvednout.  

• V sobotu 19.11.2022 v sálce v Hnojníku od 8:30 hod se pro děvčata 2. stupně ZŠ a starší 
uskuteční tvořivé dopoledne s duchovními impulsy pro prožití adventní doby. Jistě nebude 

chybět výroba adventního věnce a další nápady pro adventní čas. Další potřebné informace 

budou zveřejněny během příštího týdne.  

*** 
     SETKÁM SE PO SMRTI SE SVÝM PSEM? 
     „Ti, kdo budou vzkříšeni z mrtvých se nebudou ženit ani vdávat. Už nemohou zemřít, jsou totiž rovni 
andělům,  jsou syny Božími, neboť mají účast na vzkříšení. (Srov. Lk 20, 35-36)                                                                                                             
     Setkám se po smrti na věčnosti se svým milovaným psem?  Budu moci poslouchat svou oblíbenou hudbu? 

Nebude na věčnosti nuda? Budu po smrti moci zažít ten úžasný pocit, když …,  když …, když …? Jsou to 

oprávněné otázky. A je lidské litovat, že „Země i nebe pominou“ a s nimi vše, co se nám zde líbí. 

     Všechny naše představy o konkrétní podobě věčného života jsou a budou velmi omezené a 

pravděpodobně i mylné. Dobře to vystihuje apoštol Pavel: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani 

člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují…  (1 Kor 2,9). 

     Pochybnost, strach, co vlastně po smrti bude, se může skrývat v každém z nás. Pokud ji v sobě objevíme, 

úvodní citát z Bible nám může přinést orientaci, útěchu a naději. Ježíš každého z nás totiž ujišťuje, že naše 

životy smrtí nekončí. Čeká nás jiná, naprosto nová dimenze, nepoznamenaná smrtí, v níž budeme jako 

vzkříšení naplno v Boží blízkosti – jako synové a dcery Boží. Už se nebudeme ženit ani vdávat. On naše 

vztahy, mnohdy poznamenané bolestí a smrtí, promění. Získají nový rozměr plnosti. Nebude to krok k 

rozdělení, k bolesti, ale naopak k jejich větší hloubce. 

     Možná máme obavy: jak zvládnu setkání s tím a tím člověkem, který mi tolik ubližoval, nebo kterému jsem 

tolik ublížil já? Nedovedeme si to  představit…  Můžeme si však být jisti, že Bůh do všeho lidského selhání a 

bolesti vstoupil, a skrze Ježíšovu smrt a vzkříšení moc zla, neodpuštění, pouta křivd navždy zlomil. Nebudou 

mít nad námi již moc. Bude jen na nás, zda se rozhodneme pro život s Bohem. 

     Vzkříšeného ale můžeme zvát do všeho našeho pachtění, do nevydařených, komplikovaných, zatížených 

vztahů už nyní, tady na Zemi. Pokud se budeme dovolávat jeho věrnosti a moci,  už teď můžeme zakoušet 

jeho blízkost a moc měnit naše životy.  

     Kéž nám víra ve věčný život a naděje na jeho naplnění na nás dává sílu žít lásku, i když je tady na Zemi 

ještě bolestivá a nedokonalá. 

    Opíráme se o Tvé slovo, Pane. Ty jsi cesta, pravda a život. (Srov. Jan 14,6)             (Zdroj: www.vira.cz) 


