FARNÍ LISTY
Milí farníci!
Slavností Krista Krále uzavíráme pomalu další církevní rok. Vzpomeňme s vděčností na
to, co dobrého jsme od Pána dostali. V trápení a zkouškách vzpomeňme na slova apoštola
Pavla, která napsal ze své bohaté zkušenosti: „Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá
k dobrému.“ A s příchodem doby adventní znovu zesilme touhu po jeho druhém příchodu, kdy
nastolí skutečnou spravedlnost a ukáže svou moc těm, kdo mu odporují, a svou lásku těm, kteří
ho milují nebo se o to snaží.
POZVÁNÍ
 Pletení adventních věnců spojené s povídáním o Adventu proběhne v Troubelicích
v restauraci Hanačka 29. listopadu v 17 hodin. Jsou zváni všichni zájemci nejen z farnosti
Nová Hradečná ale i z farností Oskava a Libina.
 Na 1. neděli adventní 3. 12. zveme na pobožnost pro manžele „Cesta manželů“. V 15
zastaveních se mohou „poutníci“ zamyslet nad svým vlastním manželstvím – od jeho
počátku, narození dětí přes jejich výchovu, soužití s rodiči až po stárnutí. Cílem této cesty je
nabídka zastavení se, zamyšlení a možnosti nového pohledu na sebe, svého partnera a svůj
vztah. Kéž by tato „cesta“ byla pro „poutníky“ novým zážitkem, okamžikem zastavení se a
třeba i určitým impulzem pro vztah. Pro toho, kdo ji už prošel, může toto zamyšlení
posloužit jako zpytování svědomí, pro toho, kdo ji má před sebou, může posloužit jako
inspirace. Začátek je v 15 hodin v kostele v Troubelicích.
 Poutní mše svatá k poctě sv. Mikuláše v Mladoňově bude v sobotu 9. prosince ve 14
hodin. Adventní koncert bude v Mladoňově v neděli 10. prosince 2017 v 15 hodin. Zahraje
a zazpívá soubor VARIACE z Rýmařova.
OZNÁMENÍ
 Setkání rodičů, jejichž děti jsou ve 3. třídě a připravují se na 1. sv. přijímání, bude v úterý
21. 11. v 18,30 hodin na faře v Nové Hradečné.
 Společenství Modlitby matek se sejde v úterý v 19 hodin v Troubelicích.
 Návštěva nemocných po domech – ve farnosti Nová Hradečná ve čtvrtek od 9 do 12 hodin,
ve farnosti Libina v pátek od 10 do 12 hodin. Po 12. 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, mše svatá
o Troubelice – 17,30 adorace s dětmi a příležitost ke sv. smíření, mše svatá.
 Žehnání adventních věnců bude o 1. neděli adventní na začátku každé mše svaté.
Sbírky
Sbírka 19. 11.: Nová Hradečná – 3745,- Kč; Libina – 914,- Kč; Oskava – 1249,- Kč.
Jiné sbírky: Mladoňov – 570,- Kč; Troubelice – 459,- Kč; Bedřichov – 140,- Kč;
Mostkov – 110,Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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Pobožnost „Cesta manželů“

Telefonní kontakt na faru v Nové Hradečné: 731 128 189,
na faráře P. Karla Janečku: 731 621 197.
Odpověď Žalmu: Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám .

