
 
 

v týdnu od 5.2. do 12.2. 2023 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  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 

PO 

6.2. 

Památka sv. Pavla 

Mikiho a druhů, 
mučedníků 

Hn 
8:30 
kaple 

Na poděkování a s prosbou Č 

ÚT 

7.2. 
 Hn 7:00 Za + rodiče Balcarovy Č 

ST 

8.2. 

Sv. Jeronýma 

Emilianiho  
Hn 7:00 

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

P 

ČT 

9.2. 
 Tř 18:00 

Za + Hildu Pavláskovou  

a s prosbou o zdraví  
Č 

PÁ 

10.2. 

Památka sv. 

Scholastiky, panny  
Hn 18:00 

Za + Jindřicha Schlesingera, 

živou a + rodinu  
Č 

SO 

11.2. 
Panny Marie Lurdské KL 16:30 Za + Miroslava Wawreczku Č 

NE 

12.2. 

6. neděle  

v mezidobí 

Hn 7:30 
Z prośbą o dary Ducha św.  

dla Zuzanny i Krystyny 
P 

Hn 8:45 
Za + Lucii Jadviščokovou, manžela Izidora 

a syna Jana 
Č 

Tř 10:00 
Na poděkování a s prosbou o zdraví  

pro celou rodinu   
Č 

 
 



 
 

z neděle 05.02.2023  
___________________________________________________________________________________________________________________________________  

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

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

• V týdnu půl hodiny před mší sv. modlitba růžence 
• Setkání ministrantů, scholičky a scholy: v pátek v Hnojníku od 16:45 hod. 
• Vyšla nová únorová čísla časopisů: Tarsicius, In!, Nezbeda a Okno, kde se mj. dočtete třeba 

o práci nemocničních kaplanů nebo o lektorech, kteří přicházejí do škol s programy, díky 
kterým se tisíce dětí setkají s poselstvím Bible, Vánoc nebo Velikonoc. Připomínáme také první 
výročí od smrti biskupa Františka Václava Lobkowicze. 

• Zároveň si můžete rozebrat nové číslo časopisu Milujte se, bude vzadu v kostele na poličce.  

• 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. Ještě jsou volná okénka, stále 
se můžete hlásit. 

• Výzva a prosba k těm, kdo rádi zpívají: chceme opět nacvičit zpěvy na velikonoční 

triduum, proto zveme všechny zájemce, aby přišli v úterý 21.02.2023 v 18 hod do sálky 
v Hnojníku na první zkoušku.  

• S popeleční středou je nepochybně spojena SVÁTOSTINA – POPELEC.  Abychom mohli 

popel připravit, prosíme, přineste loňské kočičky z květné neděle, které jistě máte někde 

v blízkosti kříže nebo ve váze usušené. Do kostela nebo na faru. Nejpozději však do 

21.02.2023, abychom stihli připravit popel. Děkujeme. 

• MINIFOR – víkendové setkání ministrantů v Mostech u J. 24.-26.02.2023. Rodiče kluků byli 

již informováni, proto prosím rodiče, aby co nejrychleji přihlásili kluky na tuto víkendovku, 

počet je omezený, nejlépe však do čtvrtku 09.02.2023 Standovi – vedoucímu.  

• Výsledky Tříkrálové sbírky 2023: Celkem se vykoledovalo v naší farnosti 259 234,- Kč. 

Jednotlivé vesnice jsou vypsány na nástěnce. Všem děkujeme!  

• Poděkování za sbírku při benefičním koncertu dne 15.12.2022. Děkovný list dvojčat Káji a 

Miriam je na nástěnce.   

*** 
 „V BOHU JE ŽIVOT, KTERÝ JE SVĚTLEM LIDÍ. A TO SVĚTLO SVÍTÍ VE TMĚ A 
TMA JE NEPOHLTILA“ (srov. Jan 1,4-5). 
    Co nám chce tento text sdělit? Úžasnou věc: Boží způsob jednání. Tváří v tvář naší 
křehkosti Bůh neustupuje. Nezůstává ve svém nebeském nekonečném světle, ale přibližuje se, 
stává se tělem, sestupuje do našich temnot. 
      Bůh s námi chce přebývat i uprostřed našich problémů. A čeká, až mu představíme naši 
situaci, to, co prožíváme. Mluvte s Ježíšem o vašich konkrétních situacích. Pozvěte ho do 
svého života, zvláště do temných oblastí. Každý z nás má temná místa. Mluvte jasně a 
konkrétně. A vyprávějme mu o problémech naší doby, i o těch nejošklivějších. Bůh chce 
přebývat v naší stáji…                                                                               (Zdroj: www.vira.cz) 






