
 
 

v týdnu od 1.1. do 8.1. 2023 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO 

31.12. 

Sv. Silvestra I., papeže 

 

Zakončení 

občanského roku 2022 

Tř 16:30 Za + Stanisława Sikorę i rodziców P+Č 

Hn 18:00 Na poděkování a s prosbou Č+P 

NE 

1.1. 

Slavnost 

Matky Boží, 

Panny Marie 

 
Přikázaný svátek  

Hn 8:30 
Za + Marii Brysovou, manžela Josefa, živou 

a + rodinu Ptákovou a Kafonkovou 
Č+P 

Tř 10:00 Za živou a + rodinu Ovčaříovou a Husovou Č 

KL 11:30 Na poděkování a s prosbou Č 

PO 

2.1. 

Památka sv. Bazila 

Velikého a Řehoře 

Naziánského, biskupů 
a učitelů církve 

Hn 
8:30 
kaple 

Za duše v očistci Č 

ÚT 

3.1. 

Nejsvětějšího  

jména Ježíš 
Hn 7:00 

Za + Janu a Josefa Zubkovy, + P. Rudolfa 

Zubka a rodiče 
Č 

ST 

4.1. 
 Hn 7:00 

Za żywych i + parafian oraz z prośbą o 

nowe powołania duchowne 
P 

ČT 

5.1. 

Vigilie Slavnosti 

Zjevení Páně 
Tř 18:00 Za živé a + členy živého růžence Č+P 

PÁ 

6.1. 

Slavnost  

Zjevení Páně 
Doporučený svátek  

1. pátek v měsíci! 

Hn 18:00 
Za + Zuzanu Konečnou (nedož. 100 let) 

 a manžela Oldřicha 
Č 

SO 

7.1. 

Sv. Rajmunda z 

Peňafortu, kněze 
KL 16:30 

Za + Bożenę Bonczek (4 rocz. śmierci), 

żywą i + rodzinę 
P 

NE 

8.1. 

Svátek Křtu 

Páně 

Hn 7:30 Za + Ewę i Adolfa Włosok P 

Hn 8:45 
Za + Jarmilu a Josefa Byrtusovy a syna 

Jindřicha 
Č 

Tř 10:00 Za dusze w czyśćcu  P 

 
 



 
 

z neděle 01.01.2023  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: Světový den modliteb za mír 
 při bohoslužbách žehnání koledníkům tříkrálové sbírky 

• Ve středu: v Hnojníku ve 14 hod pohřeb + Ludmila Labudová  
• Ve čtvrtek:  
 v Hnojníku v 15 hod pohřeb + Miroslav Wawreczka 

 v Třanovicích od 17:30 hod adorace před NSO, mše sv. ze slavnosti Zjevení Páně, při níž 

budou požehnány: voda, kadilo a křída, mše sv. bude zakončena litanií a svátostným 

požehnáním 
• Na 1. pátek:  
 v Hnojníku od 17:30 hod adorace před NSO, mše sv. zaměřená na děti se žehnáním vody, 

kadidla a křídy, zakončena litanií a svátostným požehnáním 

• V sobotu:  
 v K.Lhotce od 16 hod adorace před NSO 
 v Hnojníku večerní adorace nebude 

• Příští neděle: zakončení doby vánoční 
 odpoledne v Hnojníku v 15 hod společné koledování farnosti. Za doprovodu „Tří králů“ 

vyjdeme od kostela a půjdeme spolu hledat narozeného Ježíše. Ti, co nemohou ujít delší trasu, 

mohou sledovat průvod v sálce. Pak se společně zahřejeme u ohně pastýřů. Všichni jste srdečně 

zváni na společné setkání a zakončení vánoční doby.  

************************************************************************     
• V týdnu půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 
• Tříkrálová sbírka: v sobotu 7.1.2023 je sraz koledníků v sálce v 8:30 hod, kde dostanou 

potřebné informace a věci ke koledování.  
• Setkání ministrantů a scholičky bude v pátek 13.1.2022 

• Statistika za r. 2022 spolu s krátkým hodnocením roku 2022 je na nástěnce.  

*** 
ZEMŘEL BENEDIKT XVI. SÁM JEDNOU ŘEKL:  

„SMRTÍ PRO KAŽDÉHO Z NÁS ZAČÍNÁ PLNÝ ŽIVOT.“ 
 

Člověk je vykoupen láskou. To platí už i v čistě světské oblasti. Když někdo ve svém životě zakusí 

velkou lásku, jako by v tom okamžiku zažil „vykoupení“, jež dává smysl celému jeho životu. Nicméně si 

velmi brzy všimne, že láska jemu věnovaná jeho životní problém  sama o sobě neřeší; je napadnutelná a 

zranitelná. Může být zničena smrtí. 

     Člověk potřebuje lásku naprostou. Potřebuje jistotu, s níž může říci: „Ani smrt, ani život, ani 

andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani budoucího, ani výška, ani hloubka, a vůbec nic stvořeného 

nebude nás moci odloučit od lásky Boží v Kristu Ježíši, našem Pánu“ (Řím 8,38-39). 

     Jestliže absolutní láska jako absolutně jistá existuje, potom – a jedině potom – je člověk 

„vykoupen“, ať se mu přihodí cokoliv. Toto máme na mysli, když říkáme: Ježíš Kristus nás „vykoupil“. 

Když dohasíná život, ať v pozdním věku či na začátku své pozemské existence nebo z neznámých 

důvodů v nejlepších letech, nesmíme v tom vidět jen zpečeťující biologický jev nebo uzavřený životní 

osud, ale znovuzrození a obnovené bytí, které je darováno Zmrtvýchvstalým tomu, kdo se úmyslně 

nevzpíral jeho lásce. 

     Smrtí končí pozemská zkušenost, ale smrtí zároveň pro každého z nás za hranicemi času začíná 

plný a nepomíjející život.                                                                                                  (zdroj: www.vira.cz) 


