
 
 

v týdnu od 5.3. do 12.3. 2023 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Za + Karola Wałach  P 

NE 

5.3. 

2. neděle 

postní 

Hn 7:30 
Za + Władysława Łoboziak, żonę Tinę  
i w pewnej intecji 

P 

Hn 8:45 
Za + Marii Dordovou, manžela, syna a 
rodiče z obou stran 

Č 

Tř 10:00 
Za + Józefa Pawlus, żonę Emilię oraz żywą 
i + rodzinę Jochymek 

P 

PO 

6.3. 
 Hn 

8:30 
kaple 

Za duše v očistci Č 

ÚT 

7.3. 

Sv. Perpetuy a Felicity, 
mučednic Hn 7:00 

Za živé a + farníky s prosbou o nová 
duchovní povolání  

Č 

ST 

8.3. 
Sv. Jana z Boha Hn 7:00 Za + Marię i Józefa Reichenbach P 

ČT 

9.3. 

Sv. Františky Římské, 
řeholnice Tř 18:00 

Za + rodinu Oblukovou, Przybylovou 
a Byrtusovou 

Č 

PÁ 

10.3. 
 Hn 18:00 Za + Janu Bosákovou a Věru Krucinovou Č 

SO 

11.3. 

Sv. Jana Oligvie, 
kněze a mučedníka KL 16:30 

Za + Marii Šostou (2. výr. úmrtí),  
živou a + rodinu 

Č 

NE 

12.3. 

3. neděle 

postní 

Hn 7:30 

Za + Józefa Skupień, + Jana Sikora  
i z prośbą o błogosławieństwo dla żywej 
rodziny 

P 

Hn 8:45 Za + Marii Obornou a živou rodinu  Č 

Tř 10:00 Za + rodiče Dudovy a syna Josefa  Č 

 
 



 
 

z neděle 05.03.2023  
___________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Dnešní neděle:  
 odpoledne pobožnost Křížové cesty v Hnojníku v 15 hod, v Třanovicích v 16 hod polsky 
  výše sbírky na opravy kostelů: 18. 906,-Kč.  Pán Bůh zaplať za dary! 

• V pondělí: v Hnojníku v 15:30 hod pohřeb + Milan Fojtík 
• V úterý:  
 v K.Lhotce v 17 hod bude pobožnost křížové cesty v jazyce polském s možností přijetí sv. 
přijímání  

• V pátek:  
 v Hnojníku v 17:30 hod křížová cesta pro děti, mše sv. se zaměřením na děti a mládež  

• V sobotu:  
 v K. Lhotce v 16:15hod modlitba korunky k BM 
 v Hnojníku od 18 hod hodinová adorace zakončená požehnáním 

•  Příští neděle: 
 v Hnojníku 7:10 a 8:25 hod modlitba Korunky k BM, v 15 hod pobožnost Křížové cesty 
 v Třanovicích v 9:30 hod adorace s modlitbou korunky k BM, v 16 hod pobožnost Křížové 
cesty v jazyce českém 
************************************************************************     

• V týdnu půl hodiny před mší sv. modlitba růžence  
• Nácvik zpěvů na velikonoční třídení: v úterý v 18 hod v sálce v Hnojníku.  
• Setkání ministrantů, scholy a scholičky v pátek v Hnojníku od 16:45 hod.    
• Karty s úkoly pro postní dobu pro děti: (pro ty, na které se nedostalo v pátek) další týden 

s úkoly mají děti vepředu na lavičce spolu s kartičkou na danou neděli za účast.  
• Vyšla nová čísla časopisů: OKNO, IN! a Nezbeda, prosím vyzvedněte si  

*** 
“ABRÁM SE VYDAL NA CESTU, JAK MU ŘEKL BŮH.” (Gn 12,4) 
     Bůh zve Abráma na cestu životem. Každý člověk, tím že se narodil, byl chtě nechtě pozván na cestu 

životem. Každá cesta obsahuje v první řadě cíl! Ale i dobrodružství, diskomfort, radost, rutinu, únavu, 

zážitky, strach, nejistotu, občerstvení… A Bůh slibuje, že na každé životní cestě půjde vedle nás. 

Každou cestu je však potřeba občas vystavit i určité revizi -  zjistit, zkontrolovat zda jsme dobře 

zacíleni a nejdeme (úplně) mimo… 

   Kam jdu? Možná mám nějaký cíl, možná jenom bloumám krajinou svého života a je to tak pro mě 

správně. Možná jsem se dřív hnal za jasným cílem, který postupně přehodnocuji.  

     Co je teď mým kamínkem v botě? Není moc horších věcí, než mít kamínek v botě. Malý detail, 

který ale téměř znemožňuje cestu. Je možné, že i na mé životní cestě mě zrovna nějaký kamínek v botě 

obtěžuje. Je možné ho vyklepat? 

     Co je můj kompas? Možná je to nějaký náboženský směr, možná přesvědčení nebo víra, výchova z 

rodiny, vědomí abstraktních hodnot. Vím, co určuje moje kroky?  

     Kudy zrovna teď procházím? Možná je krajina mého života momentálně divoká a pestrá, možná 

nudná a šedá, možná je to poušť, možná je cesta rutinní, možná stojím před velkým kopcem… Když se 

rozhlédnu, co vidím?  

     Kdy jsem naposledy potkal studánku? Možná čas od času narazím na něco, co mi dodá energii k 

tomu, jít dál. Pokud vím, co mě občerstvuje, můžu se k tomu vracet. Vzpomenu si, kdy naposledy mě 

něco nakoplo? A vím kde hledat občerstvení? 

Kam má vést další krok?                                                                                   (zdroj: www.vira.cz) 



PROGRAM EXERCIČNÍHO DOMU v Českém Těšíně pro 

rok 2023:

(změny v progr.amu vyhrazeny)

18.03.2023 – Duchovní obnova v tichu

(Milující Bůh chce vstupovat do Tvého srdce) 

o. Jan Wojnar

24. – 26.03.2023 – Našli jsme Mesiáše 
Mons. Jan Svoboda

21. – 23.04.2023 Duchovní obnova pro zdravotníky
o. Václav Tomiczek

29.04.2023 – Duchovní obnova se svatým Josefem
o. Jan Wojnar

02. – 04.06.2023  -  Židovské biblické tance
Centrum pro rodinu Ostrava

Pro účast na duchovní obnově je potřeba vyplnit 

přihlášku - přihlášky uzavíráme vždy 4 dny před 

začátkem dané akce. Pozdější přihlášení je možné 

po telefonické domluvě, nicméně nelze zaručit 

místo. Děkujeme za pochopení.

Vaše dotazy rádi zodpovíme, napište nám email: 

ed.ceskytesin@doo.cz

Organizovaným skupinám nabízíme také možnost 

využít exerciční dům pro soukromou duchovní obnovu či jinou akci - prosím, kontaktujte nás 

ohledně obsazenosti kalendáře.  

www.exercicnidumceskytesin.cz


