
 
 

v týdnu od 13.11. do 20.11. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

14.11. 
 Hn 

8:30 
kaple 

Za duše v očistci Č 

ÚT 

15.11. 

Sv. Alberta Velikého, 
biskupa a učitele 

církve 
Hn 7:00 

Za + Ladislava Zuczka, otce Vlastimila 
Zuczka, + Emila a Drahomíru Zuczkovy 

Č 

ST 

16.11. 
Sv. Markéty Skotské Hn 7:00 Za żywych i + parafian P 

ČT 

17.11. 

Památka  
sv. Alžběty Uherské, 

řeholnice 
Tř 18:00 

Za + Jana a Annu Sikorovy a syna 
Stanislava 

Č 

PÁ 

18.11. 

Posvěcení  
římských bazilik  

svatých Petra a Pavla 
Hn 18:00 

Za + Marii Volnou, manžely  Viléma   
a Aloise  

Č 

SO 

19.11. 

Sobotní památka 
Panny Marie KL 16:30 

Za + Stefanii a Františka Brecherovy  
a vnuka Andrzeje 

Č 

NE 

20.11. 

Slavnost  

Ježíše Krista 

Krále 

Hn 7:30 
Za + Hildu Pavláskovou a s prosbou  
o zdraví  

P 

Hn 8:45 Za + Helenu a Rudolfa Motyčkovy Č 

Tř 10:00 
Za + Josefa Škorvagu, rodiče, synovce Petra 
a živou rodinu   

Č 

 
 



 
 

z neděle 13.11.2022  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 sbírka při bohoslužbách na křesťanská média 
 v Třanovicích po mši sv. křty  

• Ve středu bude uzavřená farní kancelář z důvodu konference kněží v Jablunkově 

• V pátek: farní kostel v Hnojníku si připomíná výročí svého posvěcení – 210 let 
 v Hnojníku mše sv. se zaměřením na děti a mládež 

• V sobotu:  
 v K.Lhotce v 16 hod modlitba růžence, zakončení sv. požehnáním 
 v Hnojníku nebude večerní adorace 

• Příští neděle: DEN MODLITEB FARNOSTI ZA BOHOSLOVCE, konec liturgického 
roku 
 v Hnojníku v 7 hod modlitba růžence 
 v Třanovicích v 9:30 hod adorace před vystavenou NSO 
 mše sv. budou zakončeny litanií, zasvěcením Kristu Králi a požehnáním 
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy 
************************************************************************  

•  Modlitba růžence v týdnu půl hodiny před mší sv.    
• Setkání ministrantů a scholičky bude v pátek 18.11.2022 od 16:45 hod v Hnojníku. 
• V sobotu 19.11.2022 v sálce v Hnojníku od 9 hod se uskuteční TVOŘIVÉ DOPOLEDNE 

pro holky 2. stupně ZŠ a starší s načerpáním duchovních impulsů a dalších nápadů pro 
adventní čas. Materiál potřebný k tvoření bude na místě, jen je potřeba si vzít 4 svíce (na 
adventní věnec). Abychom odhadli kolik je potřeba materiálů připravit, přihlaste se do 
čtvrtku 17.11.2022 na email: rkf.hnojnik@doo.cz nebo sms 730827795. Jistě nebude chybět 
adventní čaj na zahřátí. Více letáčky a plakát na nástěnce.  

• Pozvání na Diecézní setkání mládeže Biscup 2022: Milí mladí přátelé, 
     rád bych vás pozval na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční o příštím víkendu 18. – 20. 
listopadu v Opavě. S mnohými z vás jsme se potkali o prázdninách na Celostátním setkání 
v Hradci Králové. Budu rád, když se setkáme znovu tentokrát v naší diecézi. Mottem setkání je 
„Maria se vydala na cestu“.  Pokud se i vy rozhodnete vydat na cestu, nezapomeňte se nejpozději do 
14. 11. přihlásit na webu Biscup 2022. Ulehčíte tím práci organizátorům.  Těším se na setkání 
s vámi v Opavě.    + biskup Martin 

*** 
UTRPENÍ NÁS MNOHDY TÉMĚŘ ZADUSÍ 
     Utrpení velmi často zabuší na dveře našeho srdce dost neomaleně.Někdy se nám zdá, že jeho  

sevření duši úplně zadusí. A je pro nás velkou pomocí, pokud se nám podaří objevit jeho smysl a 

pokud v těžkostech spatřujeme  i možnost růstu. Ale není to snadné.      

     Ačkoli zde narážíme na tajemství a neumíme dát uspokojivou odpověď na otázku „proč“, v 

pohledu víry můžeme aspoň dát takovému utrpení smysl. „Z toho se radujte, i když snad máte ještě 

nakrátko projít zármutkem rozmanitých zkoušek, aby se pravost vaší víry, mnohem drahocennější 

než pomíjející zlato, jež přece též bývá zkoušeno ohněm, prokázala k vaší chvále, slávě a cti v den, 
kdy se zjeví Ježíš Kristus….“ (1 Petr 1, 6-9; ČEP). Kdykoli tedy důvěřujeme v Boží lásku a svěříme 

se ve svém utrpení Pánu, bolest se může stát takovým tavicím kelímkem, jenž pročišťuje božské 

„zlato“, které se nachází v naší duši.                                                       (zdroj: www.pastorace.cz) 
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