
 
 

v týdnu od 8.1. do 15.1. 2023 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 
Za + Bożenę Bonczek (4 rocznica 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 

PO 

9.1. 
 Hn 

8:30 
kaple 

Za + papeže Benedikta XVI. Č 

ÚT 

10.1. 
 Hn 7:00 Za + Petra Koraju Č 

ST 

11.1. 
 Hn 7:00 

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

P 

ČT 

12.1. 
 Tř 18:00 Za + Annu Korčovou a manžela Vladislava Č 

PÁ 

13.1. 

Sv. Hilaria, 

 biskupa a mučedníka 
Hn 18:00 

Za + Lucii Jadviščokovou, manžela Izidora 

a syna Jana 
Č 

SO 

14.1. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
KL 16:30 Za + rodinu Wojnarovou Č 

NE 

15.1. 

2. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za + Józefa Rozmanit i rodzinę P 

Hn 8:45 

Za + prarodiče Holenkovy, dcery Marii a 

Milušku, vnuka Ladislava, pravnuka Ivo  

a zetě Jana 

Č 

Tř 10:00 

Za + Jaroslava Sršně (1. výr. úmrtí),  

+ Bohumila Klimszu, manželku, syna 

Bohumila, manželku a dceru Marii  

Č 

 
 



 
 

z neděle 08.01.2023  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: zakončení vánoční doby 
 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. Děti, které si plnily truhličky během 

adventní doby dary pro Ježíška, prosím, aby si je vzaly s sebou. Ponesou si je společně 

v průvodu do „Betléma“. Pokud máte někdo ještě nějaké cukroví, můžete přinést.  

• V pátek:  
 v Hnojníku mše sv. změřená na děti a mládež  

• V sobotu:  
 v Hnojníku od 18 hod hodinová adorace zakončená požehnáním  

• Příští neděle:  
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy kostelů  

 po bohoslužbách bude možno uctít ostatky bl. Karla Acutise a shlédnout krátkou prezentaci o 

jeho životě. Ostatky budou k dispozici i v sobotu v K.Lhotce a při večerní adoraci.  

************************************************************************     
• V týdnu půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 
• Setkání ministrantů a scholičky bude v pátek 13.1.2022 od 16:45 v kostele a v sálce 

• Tříkrálová sbírka: děkujeme všem za pomoc při koledování, všem dětem, ale i dospělým. 
Během soboty se zvládlo obejít 6 vesnic.  

• Vypracovali jsme plán aktivit, který se budeme snažit naplnit. Bude vyvěšen na nástěnce a 

zároveň uveden v kalendáři na webu farnosti. Cílem aktivit je dát do povědomí centrum 

farnosti, tj. farní kostel.  

• Sbírky v tomto měsíci: 22.01.2023 na biblický apoštolát.  

 

*** 
„EUCHARISTIE JE MOJE AUTOSTRÁDA DO NEBE.“  Říká bl. Karel Acutis 

 

 

Několik jeho myšlenek:  

  

-  Najděte Boha a naleznete smysl svého života.  

-  Smutek je hledět jen na sebe, hledět na Boha je radost 

-  Pokora je těžce dosažitelná ctnost, všichni si trochu lžeme do kapsy, protože jakmile 

něco není podle našich představ, začneme se rozčilovat   

-  Když trávíme čas na sluníčku, opálíme se; zatímco zůstáváme-li před Ježíšem 

v eucharistii, stáváme se svatými.    

- Proč se lidé tolik starají o krásu svého těla a nikoli o krásu své duše?  

 

Slova jeho matky: „Karlo mě osobně zachránil. Byla jsem ve víře negramotná“. 
 

                                                                                                                                                                    (zdroj: www.milujte.se) 
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òfp
m̀qf

ar̂p
h]̂



Přehled aktivit ve farnosti Hnojník v roce 2023 

Datum Název akce  

08.01.2023 Společné koledování farnosti 
„Půjdem spolu do Betléma“ 

Hnojník 15 hod 

15.01.2023 Ostatky bl. Karel Acutis Nedělní bohoslužby 

22.01.2023 Neděle Božího Slova  Nedělní Bohoslužby 
19.02.2023 Předčítání z bible   Hnojník 15-17 hod 

22.02.2023 Popeleční středa Třanovice 17h, Hnojník 18h 
26.03.2023 Křížová cesta vesnicí Hnojník  Hnojník 14:30 hod 

21.05.2023 1. sv. přijímání Hnojník  Hnojník 9:30 
28.05.2023 Svatodušní smažení vaječiny Hnojník 15 hod 

11.06.2023 Procesí Božího Těla Hnojník  
Zhodnocení aktivit dětí, 

ministrantů – ukončení 

katechetického roku 

Hnojník 8:30 hod 
Hnojník 9:00 hod  

18.06.2023 Pouť v Komorní Lhotce K. Lhotka 10 hod  
01.07.2023 Diecézní setkání dětí Prašivá mimofarní akce 

05.08.2023 Výr. posvěcení kostela 
v K.Lhotce  (137 let) 

K. Lhotka 16:30 hod 

20.08.2023 Pouť v Hnojníku Hnojník 7:30;9:00;11:00 

27.08.2023 Pouť v Třanovicích  Třanovice 8:00;10:00 
03.09.2023 Žehnání aktovek  Nedělní bohoslužby 

17.09.2023 Den vděčnosti - dožínky Hnojník 14:30 hod 
22.10.2023 Misijní neděle – misijní koláč Nedělní bohoslužby 

05.11.2023 Pobožnost na hřbitovech  Třanovice 14h; Hnojník 15h 

19.11.2023 Výr. posvěcení kostela 
v Hnojníku  (211 let) 

Hnojník 7:30; 8:45 

03.12.2023 Adventní představení Hnojník 15 hod 
14.12.2023 Benefiční koncert žáků ZŠ a PZŠ 

Hnojník  
Hnojník 16 hod 

26.12.2023 Výr. posvěcení kostela 
v Třanovicích (120 let) 

Třanovice 10:00 

 


