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Ježíše Krista
Krále

Za + Stefanii a Františka Brecherovy
a vnuka Andrzeje
Za + Hildu Pavláskovou a s prosbou
7:30
o zdraví
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Památka Zasvěcení
Panny Marie
v Jeruzalémě
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Památka sv. Cecílie,
panny a mučednice
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Sv. Klementa I.,
papeže a mučedníka
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Památka sv. Ondřeje
Dung Laca, kněze a
druhů, mučedníků
Sv. Kateřiny
Alexandrijské,
panny a mučednice
Sobotní památka
Panny Marie

1. neděle
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BOHOSLUŽBY
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Za + Helenu a Rudolfa Motyčkovy

Č

Za + Josefa Škorvagu, rodiče, synovce Petra
a živou rodinu

Č

Za živou rodinou Unuckovou
s poděkováním Pánu Bohu

Č

Za živé a + farníky s prosbou o nová
duchovní povolání
Za + Libušę Danel, męża Franciszka,
7:00 + Erikę Skudrzik, męża Karola, rodziców
z obu stron oraz syna Karola
7:00
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18:00 Za + rodzinę Sztefka, Rylko i Lidię Tomík

Hn

18:00

Za + Antonína Macoška
a zetě Jaromíra Zwijase

Č
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Za + Renatę Buława, żywą i + rodzinę
Lotko i Huczała
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Za + Marię Oborną i rodzinę z obu stron
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Za + Hildu Wawerkovou (17. výr. úmrtí),
+ rodinu Wawerkovou a Weissmannovou

Č

Tř

10:00 Za + rodzinę Kaleta i Grzegorz

P

P

z neděle 20.11.2022

___________________________________________________________________________________________________________________________________

• Dnešní neděle: DEN MODLITEB FARNOSTI ZA BOHOSLOVCE, konec liturgického

•
•
•

•
•
•
•

•

roku
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy
 mše sv. budou zakončeny litanií, zasvěcením Kristu Králi a požehnáním
 výše sbírky z min. neděle na křesť. média: 19.148,- Kč. 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 zakončena požehnáním
Příští neděle: žehnání adventních věnců, začíná nový liturgický rok
 v Hnojníku v 6:55 hod zpívané GODZINKI DO NMP
 v Třanovicích v 9:30 hod MODLITBA RŮŽENCE
************************************************************************
Modlitba růžence v týdnu půl hodiny před mší sv.
V DOBĚ ADVENTNÍ budou zpívané hodinky v Hnojníku v neděli v 6:55 hod, v Třanovicích
ve čtvrtek v 17:25 hod, v neděli v Třanovicích od 9:30 modlitba růžence
Prosba: tento pátek již budeme potřebovat lucerny ke mši sv. (vystačí i sklenice se svíčkou).
Průvodem s lucernami si připomeneme adventní očekávání na příchod Ježíše tzv. RORÁTY,
vyjdeme již v 17:55 hod.
Vánoční oplatky: budou k prodeji od 1. neděle adventní (27.11.2022), cena 10ks á 25,-Kč, 5ks
á 13,- Kč. Je možné také objednat bezlepkové vánoční oplatky balené po 5ks, pokud
potřebujete, nahlaste počet do příští neděle v zákristii nebo sms 730827795, email:
rkf.hnojnik@doo.cz
Pozvánka na koncerty:
 Ve farním kostele v Bruzovicích v neděli 27.11. 2022 od 17 hod zazní Gregoriánský chorál
v podání kněží naší diecéze.
 Ve farním kostele v Dobraticích v neděli 27.11.2022 od 15 hod se uskuteční adventní
koncert v podání komorního souboru Vera musica a pěveckého sboru Catena musica z FrýdkuMístku.

***
AŤ UŽ PROŽÍVÁME COKOLIV TEMNÉHO…
I když si to neradi připouštíme, vnější podmínky na nás mají poměrně velký vliv. Například světlo a
tma. Samozřejmě počítáme s tím, že se střídá den a noc, noc využíváme k odpočinku a aktivnější jsme
většinou ve dne. Není to úplně limitující a jde to i jinak, ale každý, kdo řídí auto, ví, o kolik je
náročnější jet delší dobu potmě. Podobně to je se spoustou dalších činností. Se zkracujícími se
podzimními dny si to můžeme uvědomit ještě výrazněji. A když se k tomu přidá zatažená obloha a
sluníčko několik dní nevidíme, je mnohem těžší udržet si dobrou náladu a projasněný pohled na svůj
život a na to, co se děje. I bible si vypůjčuje tuto symboliku a temnotou nazývá vše, co nás nějak
ohrožuje, svírá, deprimuje apod. Temnotou lze tedy označit zlo, jemuž čelíme, které nás trápí i kterého
jsme se dopustili, vše, co nám nahání strach, z čeho nás popadá úzkost, co nám bere radost a naději.
Bůh nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného Syna… (Kol 1,12-14). Ať už
prožíváme cokoliv temného, můžeme do toho zvát Ježíše, milovaného Božího Syna, on vstoupil do
našich temnot a nad vším zvítězil….
(zdroj: www.pastorace.cz)

