
 
 

v týdnu od 26.3. do 2.4. 2023 
 

DEN 
LITURGICKÁ 

OSLAVA 
MÍSTO ČAS BOHOSLUŽBY  

SO  KL 16:30 Za duše v očistci Č 

NE 

26.3. 

5. neděle 

postní 

Hn 7:30 Za żywą i + rodzinę Łabaj i Fójcik P 

Hn 8:45 

Za živou a + rodinu Venglářovou, 

Tvardkovou, Kubicovou, Jokielovou  

a duše v očistci 

Č 

Tř 10:00 
Na poděkování a s prosbou o dar zdraví  

a Boží požehnání 
Č 

PO 

27.3. 
 Hn 

8:30 
kaple 

S prosbou o dar zdraví pro rodiče Marii  

a Ladislava Venglorzovy 
Č 

ÚT 

28.3. 
 Hn 7:00 

Za + Annu Kieczkovou, Libuši Budinskou  

a Viktora Kieczku 
Č 

ST 

29.3. 
 Hn 7:00 

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

P 

ČT 

30.3. 
 Tř 18:00 

Za + Natalię Skulina, męża Józefa, syna 

Stanisława, + Elżbietę Szkuta oraz z prośbą 
o dar życia wiecznego i wstawiennictwo 

MatkiBożej dla całej rodziny 

P 

PÁ 

31.3. 
 Hn 18:00 

Za + Františka Skulinu (15. výr. úmrtí), 

švagry Františka a Alberta 
Č 

SO 

1.4. 
 KL 16:30 Za żywą i + rodzinę Byrtus P 

NE 

2.4. 

Květná neděle  
 

Památka vjezdu 
Ježíše  

do Jeruzaléma 

Hn 7:30 
Za + Jana Krawiec, synów Jana i 

Franciszka, synową Janę, żywą i + rodzinę 
P 

Hn 8:45 Za + Ludmilu Labudovou Č 

Tř 10:00 Za + rodzinę Sztefek, Ryłko i Lidię Tomík  P 

 
 



 
 

z neděle 26.03.2023  
___________________________________________________________________________________________________________________________________  

• Dnešní neděle:  
 odpoledne společná Křížová cesta obcí Hnojník ve 14:30 hod, od 15 hod bude pobožnost 

Křížové cesty v kostele pro ty, kdo neujdou dlouhou trasu. Po skončení obou křížových cest jste 

zváni na setkání do sálky při kávě a čaji. Pro děti je připraven doprovodný program při křížové 

cestě.  
 sbírka při bohoslužbách měsíční na opravy kostelů a provoz, sbírka na Centrum pro rodinu a 

sociální péči při BOO byla odeslána ve výši 25.628,-Kč. Pán Bůh zaplať za dary!!! 

• V úterý:  
 v K.Lhotce v 17 hod bude pobožnost křížové cesty v jazyce českém 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 16:15 hod modlitba korunky k BM 

 v Hnojníku od 18 hod hodinová adorace zakončená požehnáním 

•  Příští neděle: ŽEHNÁNÍ RATOLESTÍ – KOČICEK, čtení PAŠIJÍ  
 v Hnojníku 7:10 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 
************************************************************************     

• EUCHARISTICKÉ ZÁZRAKY: v Hnojníku v hrobce vedle kostela jsou umístěny na nástěnce 

eucharistické zázraky, které shromáždil bl. Carlo Acutis. Během dnešní neděle bude hrobka otevřena, 

proto si můžete prohlédnout a pročíst, tento mladý světec bude také patronem dnešní společné 

Křížové cesty po vesnici.   

• Návštěva klientů v domovech s udílením svátostí proběhne v pondělí 27.3. (Hnojník) a čtvrtek 30.3. 

(K.Lhotka) 

• NÁVŠTĚVA SENIORŮ PO VESNICÍCH proběhne ve Svatém týdnu tj. 3.- 4.4.2023 

• PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: v sobotu 1.4. v Třanovicích od 9 hod, v K.Lhotce od 

16 hod, v neděli 2.4. v Hnojníku od 14 hod, bude přítomen i cizí zpovědník 

• ÚKLID KOSTELŮ: v Třanovicích v sobotu 1.4. od 10:30 hod, v Hnojníku v pondělí 3.4. od 8 hod 

• Nácvik ministrantů na Velikonoce: prosím ministranty celé farnosti, aby přišli na schůzku ve středu 

6.4. v 17:30 hod do farního kostela v Hnojníku. Proběhne nácvik na obřady třídení. 

• Účast ministrantů na MISSA CHRISMATIS v Ostravě v katedrále: na Zelený čtvrtek tj. 7.4. 

mají ministranti možnost se zúčastnit mše sv. spojené se svěcením olejů s o. biskupem v katedrále 

v Ostravě. Prosím rodiče, aby přihlásili kluky, kteří pojedou na tel.: 730 827 795 příp. email: 

rkf.hnojnik@doo.cz.  

• DUCHOVNÍ OBNOVA S MANŽELY ZAJÍČKOVÝMI se uskuteční v sobotu 15.4.2023 v sálce 

v Hnojníku od 8:45 hod. Cena včetně oběda 150,- kč na osobu. Témata: POTŘEBY MANŽELŮ, 
KOMUNIKACE, CO OD NÁS DĚTI POTŘEBUJÍ. Prosím přihlašujte se nejpozději do 13.4.2023 

na tel: 730827795 nebo email: rkf.hnojnik@doo.cz. 
*** 

ZAHALENÍ KŘÍŽE NA 5. NEDĚLI POSTNÍ: ve farním kostele, kde budou také probíhat 
velikonoční obřady, bude na 5. neděli postní zahalen hlavní kříž do Velkého pátku. Od 5. neděle 
postní nás texty liturgie uvádějí do hlubšího rozjímání o utrpení Krista, kněz pronáší prefaci o 

utrpení Krista (modlitba uvádějící do Eucharistické modlitby) před PROMĚŇOVÁNÍM. 


