
 
 

v týdnu od 15.1. do 22.1. 2023 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

16.1. 
 Hn 

8:30 
kaple 

Na poděkování za 80 let života s prosbou  
o Boží požehnání 

Č 

ÚT 

17.1. 

Památka sv. Antonína, 
opata Hn 7:00 

Za + Ludmilu Labudovou, živou a + rodinu 
z obou stran 

Č 

ST 

18.1. 

Památka Panny Marie, 
Matky jednoty 

křesťanů 
Hn 7:00 

Za żywych i + parafian oraz z prośbą  
o nowe powołanie duchowe 

P 

ČT 

19.1. 
 Tř 18:00 Za + Stanislava Kocura Č 

PÁ 

20.1. 

Sv. Šebestiána, 
mučedníka Hn 18:00 

K Prozřetelnosti Boží za syna, o pomoc  
a ochranu Panny Marie pro vnučku 

Č 

SO 

21.1. 

Památka  
sv. Anežky Římské,  
panny a mučednice 

KL 16:30 Za + Martę Jahns P 

NE 

22.1. 

3. neděle  

v mezidobí 

 

Neděle  

Božího Slova 

Hn 7:30 Na podziękowanie i z prośbą P 

Hn 8:45 
Na poděkování a s prosbou  
za 18 let života Evy 

Č 

Tř 10:00 

Za + Eduarda Janczyk, rodziców z obu 
stron oraz na podziękowanie za otrzymane 
łaski z prośbą o nowe  

P 

 
 



 
 

z neděle 15.01.2023  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy kostelů 
 po bohoslužbách možnost modlitby a uctění ostatků bl. Carlo Acutis, v krátké prezentaci 
seznámení se s jeho krátkým životem, ale bohatým na jeho skutky.   

• Ve středu: farní kancelář bude uzavřena z důvodu kněžské konference v Dobraticích. 
• V pátek:  
 v Hnojníku mše sv. změřená na děti a mládež  

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

• Příští neděle: NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 
 sbírka na biblický apoštolát 
************************************************************************     

• V týdnu půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 
• Vyšlo nové číslo časopisu OKNO a Nezbeda, můžete si odebrat. 
• Týden modliteb za jednotu křesťanů 18.-25.01.2023 – budeme pamatovat při mši sv. a 

modlitbě růžence před mší sv.  
• Zveme vás k naslouchání a předčítání Božího slova v neděli 19. února 2023 odpoledne do 

farního kostela od 15 hod. Bližší informace a možnost zapisování se k předčítání bude 
oznámeno příští neděli.  

• Poděkování všem pomoc, přípravu a účast na společném koledování farnosti minulou neděli. 
Mohli jsme společně zakončit nejen dobu vánoční, ale také sdílet čas s druhými. Děkujeme.  
 

*** 
MÁME V SOBĚ MOTOR, JEN NASTARTOVAT 

     Jan vydal svědectví: „Viděl jsem, jak Duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na němAni já 

jsem ho neznal, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: ‘Na koho uvidíš…..(Jn 1,32-34) 

     Pavel … přišel do Efesu. Tam našel některé učedníky a zeptal se jich: „Dostali jste Ducha 

svatého, když jste přijali víru?“…….. (Sk 19,1-6) 

     Jaromír Jágr si v jedné reklamě stěžoval, že mu zatajili, že existují elektrokola. Ještě větší podraz by 

bylo ho na elektrokolo posadit a zatajit mu, že má motor a jak se zapíná. Jet na něm bez motoru je totiž 

mnohem větší dřina než na obyčejném kole. 

     Přijde mi, že spousta lidí podobně vnímá křesťanský život – jako zátěž, otravné vláčení se s těžkým 

břemenem, když ostatní si kolem frčí a užívají si to. Možná je to tím, že netuší, kde má motor. 

     Ilustrativní je rozhovor apoštola Pavla s učedníky v Efesu, který jsem si dovolil ocitovat výše, a 

zvláště jejich odpověď: „Ani jsme neslyšeli, že je nějaký Duch svatý.“ Jako křesťané jsme slyšeli, že 

existuje Duch svatý (a že je nám dán skrze svátosti zvláště skrze křest a biřmování a možná ještě něco 

dalšího), ale je na našem životě jeho působení patrné? Jakou máme zkušenost  jeho mocí? Neptal by se 

nás Pavel podobně jako v Efesu? 

     Jan Křtitel svědčí o Ježíši, že křtí Duchem svatým. My jsme nebyli pokřtěni Janovým křtem, ale v 

Ježíšově jménu. Ducha svatého, tento motor křesťanského života v sobě máme. Ne jako zátěž, ale jako 

zdroj síly. Je potřeba naučit se ho využívat – počítat s ním, zvát ho do svého života, vyprošovat si jeho 

sílu a vedení. (Ano, funguje jako motor i navigace a startuje se modlitbou. Dělá toho vlastně ještě 

mnohem víc, ale to je nad rámec tohoto příměru.)                                                       (zdroj: www.vira.cz)                                                            


