
 

FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

 Tuto neděli máme možnost přispět na potřeby lidí v misiích. K tomuto dni přikládám 

výňatek z dopisu národního ředitele Papežských misijních děl jáhna Leoše Halbrštáta: 

„Mám radost z toho, že díky Vaší štědrosti v loňském roce můžeme pomoci chudým 

lidem ve čtyřech zemích dvou kontinentů částkou více než 16 milionů korun. Díky Vaší pomoci 

můžeme přispívat do celosvětové „pokladnice“, ze které se poté rozdává těm, kteří to nejvíce 

potřebují. V minulém roce tak Papežské misijní dílo šíření víry podpořilo pastorační projekty, 

katechety, stavby a opravy kostelů a kaplí, řeholní kongregace a diecézní organizace 

v misijních oblastech částkou více jak 92 milionů amerických dolarů. 

Vloni nám papež František připomněl, že svět potřebuje horlivé a radostné misionáře, 

kteří dovedou zapálit plamen víry a udržovat tak Církev živou. Letos ve svém poselství 

k Misijní neděli upozorňuje: „Papežská misijní díla jsou cenným nástrojem pro to, aby se 

v každém křesťanském společenství probouzela touha vycházet ze svých vlastních hranic 

a z vlastních jistot, aby se tím získával rozmach pro hlásání evangelia všem. Díky každodenně 

žité hluboké misijní spiritualitě a trvalému úsilí o misijní formaci a vzdělávání jsou děti, mladí, 

dospělí, rodiny, kněží, řeholníci, řeholnice a biskupové zainteresováni v tom, aby v každém 

rostlo misijní srdce. Světový den misií organizovaný Dílem pro šíření víry je vhodnou 

příležitostí pro to, aby misijní srdce křesťanských společenství vycházelo vstříc naléhavým 

a rozsáhlým potřebám evangelizace svou modlitbou, svědectvím života i společenstvím 

majetku.“  

 Misijní neděle je příležitostí vyjádřit také vděčnost Bohu za vše, co nám dává. Není 

samozřejmostí, ani naší zásluhou, že jsme se narodili a žijeme v podmínkách duchovního 

a materiálního dostatku. Ježíš zná i bez ptaní bohatství každého z nás a byla by škoda, kdyby 

nám chybělo jen jedno – umět se rozdělit s potřebnými. Ať Vás všechny provází Duch Svatý 

a ochraňuje Panna Maria, Matka evangelizace.“ 

 

POZVÁNÍ 

 Přátelé myslivosti a Římskokatolická farnost Oskava zvou na mši svatou za lesníky, 

myslivce a jejich rodiny. Mše svatá bude v sobotu 4. 11. 2017 ve 14 hodin v kostele sv. 

Bedřicha v Bedřichově. 

 

OZNÁMENÍ 

Odpustky pro duše v očistci je možné získat za těchto podmínek: 
25. října – 8. listopadu 1. a 2. listopadu 

(sv. zpověď) stačí jedna na celé období (sv. zpověď) 

sv. přijímání sv. přijímání 

modlitba na úmysl Svatého otce modlitba na úmysl Svatého otce 

NA HŘBITOVĚ 
Jakákoli modlitba za zemřelé (i vlastními slovy) 

V KOSTELE 
Modlitba Páně a Vyznání víry 

 

Sbírky 

Sbírka 15.10.: Nová Hradečná – 4887,- Kč; Libina – 1173,- Kč; Oskava – 1138,- Kč. 

Jiné sbírky: Dolní Libina – 455,- Kč; Pískov – 670,- Kč; Libina strom života – 1277,- Kč; 
                      

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Karel 

 



 

P O Ř A D  B O H O S L U Ž E B  
43. týden 2017 

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
22.10. 

29. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 1. týdne 

 

MISIJNÍ NEDĚLE 

Nová Hradečná 7:50 Za farníky 

Libina 9:30 
Za živou a + rodinu Látalovu, Jandovu 

a Bendlovu 

Oskava 11:00 
Za rodinu Wolfovu, Máslerovu a 

Mikeskovu 

Pondělí 
23.10. 

 
Libina 

18:00 Za + Danu Procházkovou 

18:30 – 
19:30 

Adorace 

Troubelice 18:30 Modlitba Růžence 

Úterý 
24.10. 

 
Pískov 17:00 Modlitba Růžence 

Dolní Libina  18:00 Za Jiřího Langa a rodinu 

Středa 
25.10. 

 
Bedřichov 

17:30 Dušičková pobožnost na hřbitově 

18:00 
Za dar zdraví a života a za Boží 

ochranu 

Libina 18:30 Modlitba Růžence 

Čtvrtek 
26.10. 

 
 

Dolní Libina 16:00 Modlitba Růžence 

Mostkov 
17:30 Adorace 

18:00 Za Václava Volfa 

Troubelice 
20:00 – 
21:00 

Adorace 

Pátek 
27.10. 

 Nová Hradečná 
18:00 

Za živou a + rodinu Pavlíkovu, 
Včelaříkovu, Maixnerovu a duše v 

očistci 

18:45 Dušičková pobožnost na hřbitově 

Sobota 
28.10. 

Svátek  

sv. Šimona a Judy, 

apoštolů 

Troubelice 7:30 Modlitba Růžence 

Nová Hradečná 8:00 Modlitba Růžence 

Lazce 18:00 Za Hanu Volfovou 

Neděle 
29.10. 

30. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 2. týdne 

Nová Hradečná 7:50 
Za + sourozence Josefa a Annu a 

duše v očistci 

Libina 9:30 
Za + P. Karla Kuchaře a sestru 

Františku 

Oskava 11:00 Za farníky 

Troubelice 15:00 Dušičková pobožnost na hřbitově 

Oskava 16:00 Dušičková pobožnost na hřbitově 
 
 

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

 
 
 

Odpověď Žalmu:  Vzdejte Hospodinu slávu a moc!  


