
 
 

v týdnu od 29.1. do 5.2. 2023 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Na poděkování a s prosbou 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 

PO 

30.1. 
 Hn 

8:30 
kaple 

Na určitý úmysl ke cti sv. Anežky České Č 

ÚT 

31.1. 

Památka sv. Jana 
Boska, kněze Hn 7:00 

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

Č 

ST 

1.2. 
 Hn 7:00 

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

P 

ČT 

2.2. 

Svátek Uvedení 
Páně do chrámu Tř 18:00 Za żywych i + członków żywego różańca P 

PÁ 

3.2. 

Sv. Blažeje,  
biskupa a mučedníka 

1. pátek v měsíci! 
Hn 18:00 Za + Karla Kašpera a manželku Č 

SO 

4.2. 

Sobotní památka 
Panny Marie 

KL 15:00 Mše sv. v DPS Č 

KL 16:30 Za Dominika i Adama Poloczek P 

NE 

5.2. 

5. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 
Za + Franciszka i Zofię Bednarz  
oraz + Alicję Bednarz 

P 

Hn 8:45 
Za + Annu a Jiřího Szkanderovy,  
živou a + rodinu  

Č 

Tř 10:00 Za + Ludwika Kulę (1. rocznica śmierci)  P 

 
 



 
 

z neděle 29.01.2023  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

• Dnešní neděle:  
 výše sbírky z min. neděle na biblický apoštolát: 6.642,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 

• Ve čtvrtek:  
 v Třanovicích v 17:30 hod adorace před NSO, při mši sv. žehnání svící (HROMNIČEK), 
mše sv. zakončená litanií a svátostným požehnáním. Přineste si prosím svíce!!! 
 Po mši sv. udílení svatoblažejského požehnání individuálně  

• Na 1. pátek:  
 v Hnojníku v 17:30 adorace, mše sv. nebude se zaměřením na děti a mládež, zakončená 
litanií a svátostným požehnáním, 
 po mši sv. udílení svatoblažejského požehnání (individuálně) 

• V sobotu:  
 v K.Lhotce v 16 hod adorace, po mši sv. udílení svatoblažejského požehnání 
 v Hnojníku od 18 hod hodinová adorace zakončená požehnáním  
************************************************************************     

• V týdnu půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 
• 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. 

*** 
 Ježíšova BLAHOSLAVENSTVÍ = PROGRAM Božího království        (srov. Mt 5,1-12a). 
     Všichni dohromady jsme na jedné společné lodi v rozbouřeném moři dnešního světa. 
Navzájem se potřebujeme a doplňujeme. Nenechme se proto rozeštvat a přivést k 
nepřekonatelné nenávisti. 
     Můžeme se například společně spojit i v modlitbě Františka z Assisi a vzít si ji za svůj 
vlastní konkrétní POVOLEBNÍ program: 
Pane, udělej ze mne nástroj svého pokoje: 
- kde je nenávist, tam ať přináším lásku, 
- kde je křivda, ať přináším odpuštění, 
- kde je nesvár, ať přináším jednotu, 
- kde je omyl, ať přináším pravdu, 
- kde je pochybnost, ať přináším víru, 
- kde je zoufalství, ať přináším naději, 
- kde je temnota, ať přináším světlo, 
- kde je smutek, ať přináším radost. 
Pane, učiň, ať nechci tolik 
- být utěšován, jako spíše utěšovat, 
- být chápán, jako spíše chápat, 
- být milován, jako spíše milovat. 
Neboť kdo dává, ten přijímá, kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán, kdo odpouští, tomu se 
odpouští, kdo umírá, ten povstává k věčnému životu. 
Amen 
                                                                                                                        (Zdroj: www.vira.cz) 


