
 
 

v týdnu od 27.11. do 4.12. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 
Za + Renatę Buława, żywą i + rodzinę 
Lotko i Huczała 

P 

NE 

27.11. 

1. neděle 

adventní 

Hn 7:30 
Za + Marię Oborną, rodziców z obu stron 
oraz całą żywą rodzinę 

P 

Hn 8:45 

Za + Hildu Wawerkovou (17. výr. úmrtí),  
+ rodinu Wawerkovou a Weissmannovou  
a + Barbaru Malyszovou 

Č 

Tř 10:00 Za + rodzinę Kaleta i Grzegorz P 

PO 

28.11. 
 Hn 

8:30 
kaple 

Za duše v očistci Č 

ÚT 

29.11. 
 Hn 7:00 

Za + Rudolfa a Annu Carbolovy, dceru,  
2 syny a rodiče z obou stran 

Č 

ST 

30.11. 

Svátek sv. Ondřeje, 
apoštola Hn 7:00 

Za żywych i + parafian oraz z prośbą  
o nowe powołania duchowne 

P 

ČT 

1.12. 

Sv. Edmunda 
Kampiána,  

kněze a mučedníka 
Tř 18:00 Za żywych i + członków żywego różańca P 

PÁ 

2.12. 
1. pátek v měsíci! Hn 18:00 

Za + Jaroslava Fišera, rodinu Fišerovou a 
Slaninovou 

Č 

SO 

3.12. 

Památka sv. Františka 
Xaverského, kněze KL 16:30 

Za + Viktora Kieczku, + rodinu 
Smilovskou, Lipowskou a Kieczkovou 

Č 

NE 

4.12. 

2. neděle 

adventní 

Hn 7:30 
Za + rodzinę Łabaj i Fójcik  
oraz żywą rodzinę 

P 

Hn 8:45 
Za + Karla a Otýlii Slaninovy,  
živou a + rodinu 

Č 

Tř 10:00 Za živou a + rodinu Skarkovou a Sobkovou  Č 

 
 



 
 

z neděle 27.11.2022  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: žehnání adventních věnců 
 v Třanovicích v 9:30 modlitba růžence 
 výše sbírky z min. neděle na opravy: 18.865,- Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 

• V pondělí: v Hnojníku pohřeb v 15:30 hod + Antonín Hruboň 
• 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 a mládež, v 17:55 průvod 

s lucernami, zakončeno litanií a sv. požehnáním 
• V sobotu:  
 v Hnojníku v 18 hod adorace zakončena požehnáním 

• Příští neděle:  
 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.  
• Zápis úmyslů (intencí) mší sv. na 1. pololetí 2023 bude od 1.12.2022.    
• Vánoční oplatky: cena 10ks á 25,-Kč, 5ks á 13,- Kč. Je možné také objednat bezlepkové 

vánoční oplatky balené po 5ks, pokud potřebujete, nahlaste počet v zákristii nebo sms 
730827795, email: rkf.hnojnik@doo.cz 

• Na 1. pátek nebude návštěva nemocných po domech jak obvykle, budou navštíveni až před 
Vánocemi v termínu 19.- 20.12.2022  

• !!!Důležité oznámení!!!: farnost ruší pevnou telefonní linku, nové telefonní číslo farnosti je: 
730 827 795 

• Pozvánka na benefiční koncert: žáků obou základních škol v Hnojníku ve čtvrtek 15.12.2022 
v 16:30 hod ve farním kostele v Hnojníku. Více na plakátku na nástěnce. 
 

*** 
CO TO JSOU RORÁTY? 

    

     Roráty jsou prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v předvánočním období. Rorátní mše 

probíhají v brzkých ranních hodinách a mnohde se konají jen za svitu svící. To vyvolává - v 

prosincových tmavých, studených a předvánočních ránech - jedinečnou atmosféru.  

     Texty rorátních písní vycházejí z biblických textů a připomínají očekávání spásy, vyvedení ze 

spoutanosti a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí i ujištění o Boží věrnosti a vyjadřují touhu po 

příchodu Boha Spasitele na tento svět, do života všech lidí. Advent je dobou ztišení, příležitostí 

sestoupit do vlastního nitra a udělat v něm místo Tomu, který přichází ke každému z nás. 

     V rorátech se setkává symbolika ranní dlouhé prosincové tmy a světla svící, které symbolizují 

příchod Světla světa – Ježíše Krista. Zdánlivě neporazitelná moc tmy je tak postupně prozařována 

drobnými a šířícími se světélky, které ohlašují konec vlády tmy. 

     Název „roráty“ pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol: "Rorate coeli 

de super..." - "Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...“ (Bible, Izaiáš 45,8).  

 
                                                                                                                                         (zdroj: www.modlitba.cz) 



 



                                                  

 
 
 

Římskokatolická farnost Hnojník 

Pořad bohoslužeb o Vánocích 2022 
 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         

17.12.2022    s platností 4. neděle adventní 
  Komorní Lhotka                             16,30 č 

     18.12.2022           4. neděle adventní 
Hnojník                               7,30p     8,45č 
Třanovice                                         10,00č                       

24.12.2022    Štědrý den – Vigilie Narození Páně 

    Komorní Lhotka              15,30 č  

    Hnojník 20,30 č+p  
    Třanovice 22,00 č+p  

25.12. 2022   Slavnost Narození Páně 
    Hnojník                           7,30 p  8,45 č 
    Třanovice                                  10,00 č 
    Komorní Lhotka                        11,30 p 

26.12. 2022   Svátek sv. Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa 
     Hnojník                              7,30 p  8,45 č 
     Třanovice                                     10,00 p 

31.12.2022   Sv. Silvestra, zakončení občanského roku 
    Třanovice                            17,00 p+č 
     Hnojník                              18,00 č+p 

01.01.2023    Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
    Hnojník                                          8,30 č+p 
    Třanovice                                     10,00 č 
    Komorní Lhotka                          11,30 č 

  05.01.2023   Vigilie Slavnosti Zjevení Páně – Tří králů 
                                  Žehnání vody, kadidla a křídy 
         Třanovice                            18,00 č+p      
       06.01.2023     Slavnost Zjevení Páně – Tří králů 
                                Žehnání vody, kadidla a křídy 

          Hnojník                                18,00  č+p 

       07.01.2023      S platností svátku Křtu Páně 
          Komorní Lhotka                       16,30 p      

       08.01.2023    Svátek Křtu Páně 
       Hnojník                             7,30p   8,45č 
       Třanovice                                    10,00p  


