
 

FA RN Í  LISTY  
 

Milí farníci, 

začal opět školní rok a tím také pro děti a mládež další etapa vzdělávání. I když se možná ani 

mnohým z nás nechtělo vždy učit, víme, že je to pro život nutné. Bez základních vědomostí by 

byl člověk zcela vydán na milost a nemilost druhým lidem. Nestačí však jen vědět, neméně 

důležité je umět vědomosti správně používat. Osobnost člověka se má rozvíjet nejen po stránce 

vědomostní, ale i etické. K tomuto rozvoji přispívá i osvojování si různých postojů, a to jak na 

základě literatury nebo různých médií, tak také osobní příklad druhých osob, se kterými člověk 

žije nebo se s nimi potkává. Výchova dětí je jistě především úkolem rodičů, pomáhat jim však 

mohou a také často pomáhají i další lidé.  

 I v oblasti víry je osobní příklad rodičů a jejich výchova nenahraditelná. Všichni rodiče, 

kteří nechávají křtít své děti, se zavazují, že je budou učit o Bohu a povedou je tak, aby podle 

jeho učení žily. I v tomto odpovědném úkolu se nabízí rodičům pomoc ve formě katechezí pro 

jejich děti a je škoda, že ji využívá tak málo lidí. Snad máme obavu, že v té záplavě informací 

už další nejsme schopni vnímat. Nebo máme pocit, že vlastně víme, o co jde, a další 

prohlubování nepotřebujeme. Často však i v jiných oborech objevujeme zajímavosti až tehdy, 

když pronikáme více do hloubky toho oboru. Proto si dovoluji využít této možnosti a 

připomenout, že vyučování náboženství bude probíhat také v tomto roce. Předpokládám, že ve 

stejné dny a ve stejnou dobu, ale pro jistotu to ještě ověřím. Předpokládaný začátek výuky bude 

od 12. září. 

 

Přihlášky do náboženství je možné získat na faře nebo v kostele po mši svaté. 

 

DALŠÍ OZNÁMENÍ 

 Společenství Modlitby matek v Troubelicích bude v úterý v 19 hodin. 

 Návštěva nemocných po domech ve čtvrtek a v pátek – ve farnosti Nová Hradečná ve 

čtvrtek od 9 do 12 hodin, ve farnosti Libina v pátek od 9 do 11 hodin a po 11 hodině 

navštívím nemocné z farnosti Oskava. 

 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

o Oskava – 14.30 adorace s dětmi a příležitost ke sv. smíření, mše svatá 

o Libina – 16.00 adorace s dětmi a příležitost ke sv. smíření a mše svatá 

o Troubelice – 17.30 adorace s dětmi a příležitost ke sv. smíření a mše 

svatá                    
 PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – Troubelice – 6.30 modlitba rozjímavého Růžence, 

příležitost ke sv. smíření a mše svatá 

 

Prosím, věnujte pozornost petici, která je k podpisu vzadu ve farních kostelích. 
  Tato petice není namířena proti homosexuálům. Je namířena proti absurdnímu 
uzákonění adopce dětí těmito páry. Homosexuální lobby usiluje postupnými plíživými 
kroky (nejdříve registrované partnerství, nyní adopce, co můžeme čekat příště?) ničit 
staletí osvědčený a fungující model rodiny. 
 

Sbírky 

Ze soboty 20. srpna:   Mladoňov – 1.405,-; Mostkov – 260,-  

Z neděle 21. srpna:  Nová Hradečná – 4.412,- Kč; Libina – 1.379,-; Oskava – 1.804,- Kč. 



 

P O Ř A D  B O H O S L U Ž E B  
35. týden 2016 

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
28.8. 

22. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 2. týdne 

Nová Hradečná 7:50 
Za farníky  

a za živé a zemřelé členy Orla 

Libina 9:30 Za Josefa Tesaře, manželku a DvO 

Oskava 11:00 Za Bedřicha Franka a DvO 

Pondělí 
29.8. 

Památka umučení sv. 

Jana Křtitele 

Libina 
18:00 Za Barborku 

18:30 – 
19:30 

Adorace 

Troubelice 18:30 Modlitba Růžence 

Úterý 
30.8. 

 
Nová Hradečná 7:00 Mše svatá 

Pískov 17:00 Modlitba Růžence 

Středa 
31.8. 

 

Hradec 17:00 Modlitba Růžence 

Oskava 
18:00 Mše svatá 

18:30 – 
19:30 

Adorace 

Čtvrtek 
1.9. 

 

Nová Hradečná 14:00 Pohřeb pana Františka Pavlíka 

Dolní Libina 16:00 Modlitba Růžence 

Nová Hradečná 16:00 Pohřeb pana Zdeňka Třeštíka 

Nová Hradečná 
20:00 – 
21:00 

Adorace 

Pátek 
2.9. 

O Božím milosrdenství 

Oskava 15:00 Mše svatá 

Libina 16.30 Mše svatá 

Nová Hradečná 18:00 Mše svatá 

Sobota 
3.9. 

Památka  

sv. Řehoře Velikého, 

papeže 

Troubelice 7:00 Mše svatá 

Nová Hradečná 8:00 Modlitba Růžence 

Mladoňov 16:30 

Za + Annu a Josefa Barbořákovy, syny 
Milana a Vlastimila, vnučku Krystýnku 
a za ochranu P. Marie pro narozenou 

vnučku 

Neděle 
4.9. 

23. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 3. týdne 

Nová Hradečná 7:50 
Za + dceru Janu, rodiče, manžela a 

duše v očistci 

Libina 9:30 
Za Annu Filovou, manžela Aloise a 

duše v očistci 

Oskava 11:00 Za farníky 
 
 

Telefonní kontakt na faru v Nové Hradečné: 731 128 189,  
na faráře P. Karla Janečku: 731 621 197. 

 
 
 

Odpověď Žalmu:  Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.  


