
FA RN Í  LISTY  
 

Milí farníci! 

Protože stěhování a poznávání nového prostředí vyžadovalo dost energie, dovolím si 

následující dva týdny odjet na dovolenou. Chci nabrat sílu, abych se mohl věnovat službě, 

kterou jsem byl pověřen. Na nedělní bohoslužby se však vrátím. Díky všem, kteří mi adaptaci 

v novém prostředí usnadňujete. Bůh o tom všem ví a jsem přesvědčen, že to velkoryse 

odmění. 

 

Připomenutí 

Pouť na Sv. Hostýn – pouť rodin – v sobotu 27. srpna na celý den – duchovní 

i zábavný program pro děti a jejich rodiče. Samozřejmě jsou zvány všechny věkové kategorie. 

Pojedeme autobusem jako minulý rok. Přihlašovat se můžete zapsáním do sešitu v zákristii 

farních kostelů. 

 

Pro farnost Libina: 

Setkání farních rad bychom udělali v pondělí 25. 7. v 19 hodin v sále hospodářské budovy.  

 

Adorační dny 

Ve farním kostele v Oskavě bude adorační den v neděli 31. 7. a v Nové Hradečné ve středu 

10. 8. Prosím, zapište se vzadu v kostele do rozpisu, aby byla zajištěna služba v kostele. 

 

Na pouť sv. Vavřince bude opět MISIJNÍ JARMARK. Také můžete něco DOBRÉHO 

PŘINÉST (kromě napečení bych nevylučoval např. ani zeleninový salát), případně můžete na 

pohoštění přispět PENĚŽNÍM DAREM, jak jste byli zvyklí v minulých letech. Pouť bude mít 

podobný program, jako v loňském roce. 

 

MODLITBA ZA FARNOSTI 

 

Před několika lety přišla jedna animátorka mládeže 

s prosbou o modlitbu za mládež v 21 hodin. Po vzoru jiné 

farnosti jsme se dohodli, že se budeme v tu dobu modlit 

nejen za mládež, ale i za farnost. Vzhledem k evangeliu 

17. neděle a světovému setkání mládeže se Svatým otcem 

v Krakově, vidím jako dobrou příležitost začít i v našich 

farnostech. Proměna lidských srdcí neprobíhá díky 

vzdělání ani skvělému přesvědčování. Lidská srdce může 

změnit jen Pán. Naše vlastní i těch druhých. Proto po 

návratu z dovolené plánuji obnovit adorace ve čtvrtek 

v Nové Hradečné. Byl bych rád, kdybyste se přidali 

k modlitbě za duchovní obnovu našich farností. Pokud si 

nevzpomenete právě v 21 hodin nebo nebudete mít v tu 

dobu čas, užitečné to bude i v jinou dobu. Přidejme 

i modlitbu za mládež. Uvádím ji pod pořadem bohoslužeb. 

Po této modlitbě žehnám všem, kteří se ji ten den pomodlí. 

 

      Otec Karel 



P O Ř A D  B O H O S L U Ž E B  
30. týden 

 

24. – 31. července 2016 
 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

24.7. 
Neděle 

 

17. neděle  

v mezidobí 
 

Žaltář 1. týdne 

 

Nová Hradečná 7:50 Za zemřelou dceru 

Libina 9:30 
Za zemřelé sourozence Lysákovy 

 a Šafaříkovy 

Oskava 11:00 Za farníky 

25.7. 
Pondělí 

Svátek 

sv. Jakuba, apoštola 

Libina 18.00 Mše svatá 

Troubelice 18:30 Modlitba růžence 

26.7. 
Úterý 

Památka 

sv. Jáchyma a Anny, 

rodičů Panny Marie 
Pískov 17:00 Modlitba růžence 

27.7. 
Středa 

Středa 

sedmnáctého týdne 
Oskava 18.00 Modlitba růžence 

28.7. 
Čtvrtek 

Čtvrtek 

sedmnáctého týdne 
Dolní Libina 16:00 Modlitba růžence 

29.7. 
Pátek 

Památka 

sv. Marty 
Nová Hradečná 18:00 Modlitba růžence 

30.7. 
Sobota 

 

Sobota 

sedmnáctého týdne 

Troubelice 7:30 Modlitba růžence 

Nová Hradečná 8:00 Modlitba růžence 

31.7. 
Neděle 

18. neděle  

v mezidobí 
 

Žaltář 2. týdne 

 

Nová Hradečná 7:50 
Za rodinu Lukasovu, Sosnovu a 

Smyčkovu 

Libina 9:30 Za farníky 

Oskava 

11:00 
Za Boží požehnání pro živou rodinu a 

poděkování za přijatí dobrodiní 

12:00 – 
17:00 

ADORAČNÍ DEN –  
od 16:30 společné zakončení 

 

 

V době nepřítomnosti faráře v Nové Hradečné je možné po hřby a naléhavé návštěvy 
nemocných řešit s děkanem  P. Pavlicou z Uničova, mobil 737 213 468. 

 
 

Odpověď Žalmu : Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.  

 
Modlitba za naše farnosti a za mládež v 21 hodin: 

Otče náš a Zdrávas Maria. 

Pane Ježíši Kriste, sjednoceni se všemi, kteří se v tuto hodinu modlí za 
mládež celého světa, Tě vroucně prosíme: 
Chraň nás před hříchem a dej nám sílu a vytrvalost ve zkouškách. 
Rozmnož v nás vzájemnou lásku, abychom vytvářeli Tvoji krásnou církev.  
Posiluj nás svým Svatým Duchem, abychom měli odvahu být solí země 
a světlem světa, a tak se stávali pravdivými svědky Krista ostatním mladým. 
Prosíme o to na přímluvu Tvé milované Matky Marie. 


