
 
 

v týdnu od 4.12. do 11.12. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

5.12. 
 Hn 

8:30 
kaple 

Za duše v očistci Č 

ÚT 

6.12. 
Sv. Mikuláše, biskupa Hn 7:00 

Za + rodiče Františka a Anežku, celou živou 
a + rodinu  

Č 

ST 

7.12. 

Památka  
sv. Ambrože, biskupa  

a učitele církve 
Hn 18:00 

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

P 

ČT 

8.12. 

Slavnost Panny 
Marie, počaté bez 
poskvrny hříchu 

dědičného 

Tř 18:00 
Za + Eduarda Janczyk, rodziców  
z obu stron i + rodzinę Czernik 

P 

PÁ 

9.12. 

Sv. Jana Didaka 
Cuauhtlatoatzina Hn 18:00 Za + Jiřího a Terezii Sikorovy  Č 

SO 

10.12. 

Panny Marie 
Loretánské KL 16:30 Za + Tadeusza i Irenę Grzegorz P 

NE 

11.12. 

3. neděle 

adventní 

 

Gaudete - radostná 

Hn 7:30 
Za + Józefa Malirz, żywą i + rodzinę Malirz 
i Morawiec 

P 

Hn 8:45 
Za živou a + rodinu Owczarzyovou  
a Sobkovou 

Č 

Tř 10:00 Za + Emilię i Józefa Pawlus  P 

 
 



 
 

z neděle 04.12.2022  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v Třanovicích v 9:30 modlitba růžence 

• Ve středu: v Hnojníku změna bohoslužeb, nebude ráno, ale večer v 18 hod ze slavnosti 
Panny Marie, počaté bez prvotního hříchu, v 17:30 h modlitba růžence. 

• Ve čtvrtek: v Třanovicích v 17:25 hod zpívané Godzinky do NMP 
• V pátek:  
 v Hnojníku v 17:30 hod modlitba růžence, mše sv. se zaměřením na děti a mládež, v 17:55 

průvod s lucernami 
• 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 
************************************************************************     

• Vánoční oplatky: cena 10ks á 25,-Kč, 5ks á 13,- Kč.  
• Nová čísla časopisů: Okno č. 12 (prosím o úhradu za 2. pol. 50,- Kč); IN! pro děvčata 
• !!!Důležité oznámení!!!: nové telefonní číslo farnosti je: 730 827 795 

• Příležitost ke sv. smíření před Vánocemi bude na 4. neděli adventní tj. 17.-18.12.2022  
• Pozvánka pro farníky a další zájemce: v neděli 8.1.2023 v Hnojníku od 15 hod proběhne 

společné putování do Betléma za zpěvu koled. Touto nedělí chceme zakončit vánoční dobu 
setkáním farníků.  

• V programu vánočních bohoslužeb došlo k malé změně, proto jsme je vytiskli znovu 
v pořadu bohoslužeb.  

*** 
„OBRAŤTE SE, NEBOŤ SE PŘIBLÍŽILO NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ." Mt 3,2      

Výzva „Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království!“ je jakousi každoroční „povinnou výbavou“ 

adventu. Víme si s ní rady? Možná máme za sebou opakované marné pokusy něco na sobě změnit, aniž 

bychom se  posunuli někam příliš vpřed. Proto nás tato výzva třeba již nezasáhne a prakticky 

neovlivní. Advent ale není primárně o tom, že je třeba na sobě začít makat - a to svižně, protože čas do 

Vánoc je krátký. Podstata této naléhavé výzvy není v její první části: „obrať se“, ale v části druhé: 

„přiblížilo se nebeské království“. Jde o převratnou zprávu: samotný Bůh se mi přibližuje, jde mi 

naproti. A není to záležitost nějaké nejasné budoucnosti - ale právě teď, tady, nyní, v tomto přítomném 

okamžiku (když čtu tyto řádky…). Jde mi vstříc, aby se se mnou podělil o svůj Božský život. A na mně je 

jen jedno: obrátit se (k němu). Zastavit se. Neutíkat. Podívat se na něj. Nasměrovat se k němu. A má 

to smysl! Protože on našemu životu rozumí lépe, než my sami. On vidí souvislosti, které my vidět 

nemůžeme. On má moc uzdravovat a očišťovat nás od nánosů selhání a lží, které se na nás nabalily a 

se kterými si sami neporadíme. Uvádí nás na cesty řešení věcí zdánlivě neřešitelných, které s sebou 

vláčíme. Jeho přítomnost nám dává sílu opustit pohodlné, ale zavádějící cesty. Bere do svých dlaní 

naši touhu oplácet zlo zlem, ovládat a využívat druhé, naši touhu po úspěchu a zajištěnosti za každou 

cenu, odnímá závist, strach... Odložme tedy obavy, že setkání s ním bude znamenat nepříjemnou 

konfrontaci,  odevzdání kompetencí a ztrátu svobody. Naopak, Bůh pravou svobodu vrací a s ní do 

našeho života přichází láska, radost a pokoj. Projděme proto adventem s ujištěním, že Boží království 

se přiblížilo. I ke mně.  A nebojme se otevírat a odevzdávat konkrétní oblasti svého života Bohu. Jen 

tak budou moci být Vánoce radostí z Božího království uvnitř našeho srdce.           (zdroj: www.vira.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. Štěpána, jáhna a prvomučedníka 
     Hnojník                              7,30 p  8,45 č 
     Třanovice                                     10,00 p 

31.12.2022   Sv. Silvestra, zakončení občanského roku 
    Třanovice                            16,30 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  



PŮJDEM SPOLU
DO BETLÉMA ...

Ř ÍMSKOKATOL I CKÁ FARNOST
HNO JN Í K VÁS ZVE NA

aneb
společné zpívání vánočních koled

8 . L E D N A 2 0 2 2 | 1 5 : 0 0
U KOSTELA V HNOJNÍKU,
POTÉ POSEZENÍ V SÁLKÁCH

navštivte www.farnost-hnojnik .cz .


