
 
 

v týdnu od 22.1. do 29.1. 2023 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Za + Martę Jahnsa 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 

PO 

23.1. 
 Hn 

8:30 
kaple 

Za + Ivanu Sikorovou, syna Petra,  

živou a + rodinu 
Č 

ÚT 

24.1. 

Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa a 

učitele církve 
Hn 7:00 

Za živé a + farníky s prosbou o nová 

duchovní povolání  
Č 

ST 

25.1. 

Svátek Obrácení  
sv. Pavla, apoštola 

Hn 7:00 Za + Alojzego Filipek i żonę P 

ČT 

26.1. 

Památka sv. Timoteje  

a Tita, biskupů Tř 18:00 Za duše v očistci Č 

PÁ 

27.1. 

Sv. Anděly Mericiové, 

panny  
Hn 18:00 Za + Ludmilu Labudovou  Č 

SO 

28.1. 

Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze  

a učitele církve 
KL 16:30 Za duše v očistci Č 

NE 

29.1. 

4. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 Za dusze w czyśćcu P 

Hn 8:45 Za + Karla Skudrzika a rodiče z obou stran Č 

Tř 10:00 Za + Jana Nowoka a rodiče  Č 

 
 



 
 

z neděle 22.01.2023  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle: NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 
 sbírka při bohoslužbách na biblický apoštolát 

 výše sbírky z min. neděle na opravy kostelů: 19.464,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 
• V pátek:  
 v Hnojníku mše sv. změřená na děti a mládež  

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

• V týdnu půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 
• V Hnojníku po mši sv. si prosím odeberte časopis Okno a Nezbeda pro děti, zároveň 

doporučujeme časopis Milujte se!, který si můžete rozebrat – píše o bl. Carlo Acutisovi  

• Týden modliteb za jednotu křesťanů 18.-25.01.2023 – budeme pamatovat při mši sv. a 

modlitbě růžence před mší sv.  

• Setkání ministrantů a scholičky v pátek od 16:45 v Hnojníku v kostele a v sálce 

• Nácvik scholy (starší děvčata) každý pátek od 16:45 v Hnojníku v sálce 

• Zveme vás k naslouchání a předčítání Božího slova v neděli 19. února 2023 odpoledne do 

farního kostela v 15 hod. Přihlásit se můžete na webu farnosti nebo v zákristii, délka jednoho 

předčítání je 10 min. Předčítat budeme Matoušovo evangelium, které nás v tomto liturgickém 

roce provází, k tomu je zapotřebí alespoň 21 předčítajících. 

• Koledníci Tříkrálové sbírky jsou zváni do kina na představení ZPÍVEJ 2 a to 25.1.2023 

v kině v Těrlicku, 26.1.2023 v kině v Č. Těšíně a Karviné v 15:30 hod.  

 

*** 
VÝZVA K MODLITBĚ 

Drazí bratři a sestry, 

     zdravím vás uprostřed Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který je pro nás výzvou k 

hledání spojnic mezi křesťany různých církví. Je však také výzvou k tomu, abychom 

vytrvale usilovali o jednotu společenství církve, ve kterém žijeme. Zvláštním způsobem je to 

výzva i pro tyto dny, kdy je celá společnost včetně církve polarizována volební kampaní 

před prezidentskou volbou. Prosím, nepodporujme vytváření nepřátelských táborů 

šířením nenávisti a strachu. Není to nic, co by nám křesťanům mělo být vlastní.  

     Nenechme se strachem ovládnout. Ježíš Kristus nám říká, ať se naše srdce nechvěje a 

neděsí. Snad i k naší současné situaci směřují slova papeže Františka z encykliky Fratelli 

tutti o tom, že strach mnozí politici šíří jako marketingovou zbraň. „Nejúčinnější způsob, 

jak ovládat druhé a postupovat dopředu bez ohledu na kohokoli, je rozsévat beznaděj, 
ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitých hodnot.“ (Fratelli tutti 15) 

     Kristus je nositelem pokoje, který chce přinést také naší zemi. Proto se především 

sjednocujme v modlitbě s Kristem. Jeho prosme ve společné modlitbě o to, aby naše země 

měla dobrého prezidenta, a podle svého svědomí k tomu každý z nás přispějme svým 

hlasem. 

           K tomu vám žehnám  

                                                                              + Martin David, apoštolský administrátor  



PŘEDČÍTEJ
BOŽÍ SLOVO

NEBO
NASLOUCHEJ

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST HNOJNÍK VÁS ZVE NA

19 . ÚNORA 2023

FARNÍ KOSTEL

NANEBEVZET Í

PANNA MARIE

V HNOJNÍKU

PRO ZÁJEMCE ČTENÍ BOŽÍHO SLOVA SE PŘIHLAŠUJTE NA WWW.FARNOST-HNOJNIK .CZ NEBO V SAKRIST I I

15- 18 .30 HOD

MATOUŠOVO EVANGELIUM




