
 
 

v týdnu od 18.12. do 25.12. 2022 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Na určitý úmysl  Č 

NE 

18.12. 

4. neděle 

adventní 

Hn 7:30 
Za + Henryka Maciejczyka (niedoż. 95 lat), 

żonę Jadwigę i rodzinę z obu stron 
P 

Hn 8:45 Za + Irenu Bednářovou Č 

Tř 10:00 Za + Josefa a Janu Gomolovy Č 

PO 

19.12. 
 Hn 7:00 Za duše v očistci Č 

ÚT 

20.12. 
 Hn 7:00 

Za + Antonína Peterka, manželku, syna 

Rudolfa a rodiče z obou stran 
Č 

ST 

21.12. 
 Hn 7:00 

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

P 

ČT 

22.12. 
 Tř 18:00 

Za + rodzinę Grzegorz  

oraz w pewnej intencji  
P 

PÁ 

23.12. 
 Hn 18:00 Za + Milana Trnovského Č 

SO 

24.12. 

 

Štědrý den 
 

Vigilie Slavnosti 

Narození Páně 

KL 15:30 
Za + Tomáše Kohuta (nedož. 44 let) a živou 

rodinu  
Č 

Hn 20:30 
Na poděkování dobrovolníkům a službě, 
kteří se podílejí na péči o kostely ve farnosti  

Č+P 

Tř 22:00 Za + Stanislava Filipce, rodiče a dceru Soňu Č+P 

NE 

25.12. 

Slavnost 

Narození 

Páně 
 

Přikázaný 
svátek 

Hn 7:30 Za + Mons. Miloslava Klisz  P 

Hn 8:45 
Za + Karla a Otýlii Slaninovy,  

živou a + rodinu 
Č 

Tř 10:00 

Za + Mons. Miloslava Klisze  

(10. výr. úmrtí),  

za + Františka Dudu, manželku a syna 

Č 

KL 11:30  Za + Vlastimil Lanča P 

 
 



 
 

z neděle 18.12.2022  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 v Třanovicích v 9:30 modlitba růžence 
 v Hnojníku od 14 hod příležitost ke sv. zpovědi, bude i cizí zpovědník  
 Sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy kostelů a jejich údržbu a provoz.  

• V pondělí: v Hnojníku ráno v 6:30 růženec, mše sv. v 7 hod, po mši sv. předvánoční úklid 

kostela. Prosím o pomoc při úklidu.  
• Ve čtvrtek:  v Třanovicích v 17:25 hod Godzinki do NMP 
• V pátek: v Hnojníku v 17:30 hod modlitba růžence 
• V sobotu: po bohoslužbách si budete moci vzít domů betlémské světlo, přineste si lucerny 
• Příští neděle: ve 12 hod můžete prožít setkání se sv. Otcem skrze přenos s udílením jeho 

požehnání „Urbi et Orbi“  
************************************************************************     

• Výuka náboženství v tomto týdnu již nebude.  

• Návštěva nemocných po vesnicích: v pondělí a úterý od 8:30 hod 

• Zpovídání v týdnu před mší sv., na požádání i po mši sv.  

• V sobotu 7. 1.2023 v naší farnosti proběhne tříkrálové koledování po vesnicích. Prosíme 

opět dobrovolníky z řad dětí i dospělých, aby se přihlašovali ke koledování na tel. 730827795 

(stačí i sms). Další informace budeme postupně zveřejňovat. Děkujeme. 

• Ve dnech 9.-20.1.2023 budou v našem děkanátu putovat ostatky bl. Karla Acutise. V naší 
farnosti budou k dispozici 14.-15.1.2023. Na nástěnkách ministrantů (vzadu v kostele) máte 

střípky z jeho života uvedeny v jednotlivých složkách. Připravujeme i bližší seznámení s tímto 

novým blahoslaveným po vánočních svátcích, který také může oslovit mladou generaci.  

• Připravuje se Světový den mládeže (SDM) v srpnu 2023 v Lisabonu, který je setkáním 

mladých lidí z celého světa s papežem. SDM mívá velmi bohatý a pestrý program a je pro 

účastníky velkým zážitkem. Pro náležité organizační zajištění je důležité včasné přihlášení. 

Přihlašování do 20. 12. 2022 se zaplacením nevratné zálohy 5 000,- Kč je spojeno se slevou 1 000,- 
Kč z doplatku celkové ceny. Po 20. 12. bude možné se stále přihlašovat, ale již nebude sleva 1 000,- 

Kč. Biskupství ostravsko-opavské podpoří každého přihlášeného účastníka setkání z diecéze částkou 
2 000,- Kč na osobu, je-li přihlášen sourozenec, pak druhého částkou 3 000,- Kč (tedy 5 000,- Kč pro 

rodinu). Biskupství ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže připravuje alternativní možnost 
dopravy autobusem do Lisabonu dle zájmu přihlášených (cena přibližně 5 000,- až 6 500,- Kč). 
Při přihlašování je nutné uvést: Ostravsko-opavská diecéze. Více informací a přihlašování 

na: www.svetovednymladeze.cz a www.dcm.doo.cz.  

*** 
BETLÉMSKÉ SVĚTLO  
     Pravý rozměr Vánoc může podpořit i přivezené Betlémské světlo. Co vlastně Betlémské světlo 

symbolizuje? O tom více Václav Malý: "Symbolizuje především postavu Ježíše Krista, který 

se narodil v městě Betlémě. Ježíš Kristus je pro křesťany tou zásadní osobností, od níž odvíjí 

svůj vztah k Bohu, svůj pohled a své postoje vůči světu, vůči sobě navzájem i vůči druhým 

lidem. Ježíš je také na různých místech Písma svatého nazýván Světlem, tudíž o vánočních 

svátcích, kdy si připomínáme narození Ježíše Krista, je to v posledních letech spojeno také s 

tímto pěkným zvykem, že se z Betléma rozváží světlo do celého světa." Myšlenka šířit Betlémské světlo 

vznikla v roce 1986 ve studiu hornorakouského ORF v Linci. V Česku se tento novodobý vánoční zvyk šíří 

od prosince 1989. První světlo přivezli do revolučního Československa čeští exiloví skauti z Rakouska.  



Tříkrálová sbírka hledá koledníky

1.–15. ledna 2023

Zapoj se a pojď s námi koledovat:

Nebo kontaktuj nejbližší Charitu (Bohumín, Český Těšín, Frenštát p. Radhoštěm, Frýdek-Místek, 
Hlučín, Hrabyně, Jablunkov, Jeseník, Kopřivnice, Krnov, Nový Jičín, Opava, Odry, Ostrava, 

Studénka, sv. Alexandra, sv. Martina, Třinec).

www.trikralovasbirka.cz

www.dchoo.charita.cz

tel.: 605 232 813

Za

e-mail: martin.horinek@charitafm.cz

Každá koruna pomáhá!
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