
FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

Děkuji všem, kteří se zúčastnili oslavy mých narozenin za milé společenství. Také děkuji těm, 

kteří něco dobrého přinesli, a zvláště děkuji několika osobám, které pomohly s organizací. 

Máme velké štěstí, že můžeme žít v míru a blahobytu. Na mnoha místech světa lidé takové 

štěstí nemají. Na mnoha místech se válčí nebo vládne násilí.  

Papeži Františkovi to leží velmi na srdci, a proto vyzval celý svět k modlitbě za ukončení 

napětí a nenávisti zvláště mezi Demokratickou republikou Kongo a Jižním Súdánem. 

Svatý otec stanovil příští 23. únor, pátek po první neděli postní, jako den modliteb a 

postu za mír ve světě. 

Náš arcibiskup Jan k výzvě papeže Františka přidává: 

„Prosím vás, abyste nabídli tento den Bohu tak, že se každý podle svých možností bude modlit i 

postit a zároveň se snažit líbit Bohu vším, co dělá. Přidejme ke svému snažení i šetrnost a 

skromnost, laskavost a vstřícnost i ochotu odpouštět a smiřovat. Nemocné prosím, aby nabídli 

Bohu i své bolesti. S vděčností za vaši ochotu přidat se k splnění prosby Svatého otce každému 

z vás ze srdce žehnám.“ 
 

Postní doba 

 Od středy začneme prožívat postní dobu. Nebudeme v našich farnostech vyvíjet další  

speciální aktivity. Máme dost možností, jak si připomenout naše vykoupení, projevit vděčnost 

Bohu a také přinést nějakou oběť pro jiné. Máme možnost se zúčastnit pobožnosti křížové 

cesty. V některých rodinách máte CESTIČKU K BOHU – návod k prožívání celého 

církevního roku. Postní část nakopírovaná je k dispozici v kostele k rozebrání pro další 

zájemce. Máme všichni, zvláště děti a mládež, možnost odříct si nějakou dobrotu, nekoupit si 

něco, na co mám chuť, a ušetřené peníze vložit do pokladničky postní almužny, kterou 

vybereme na Květnou neděli a odevzdáme charitě pro potřebné. Máme možnost různých 

sebezáporů, můžeme někoho obdarovat, odpustit křivdu, 

 smířit se s někým, s kým se hněvám. Můžeme se zúčastnit postní duchovní obnovy, která 

bude v Troubelicích v Orlovně v sobotu 17. března. A především se mohu smířit s Bohem 

dobrou svátostí smíření a upřímně přijmout do svého srdce Ježíše ve svatém přijímání. Když 

přijímáme Pána Ježíše často, můžeme ho přijímat s větší zbožností a opravdovou důvěrou, 

uvědomit si chvilku před tím, než ho přijmu, že ke mně přichází milující Bůh. Možností je dost, 

jen je využít. 
 

OZNÁMENÍ 

 5. farní letní tábor se letos uskuteční v termínu od neděle 22. července do soboty 28. 

července na faře ve Velkých Losinách. Téma tábora a další podrobnosti upřesníme. 
 

Sbírky 

Sbírka 4. 2.: Nová Hradečná – 3119,- Kč; Libina – 744,- Kč; Oskava – 924,- Kč. 

Jiné sbírky: Mladoňov: sbírka – 676,- Kč, pokladnička – 623,- Kč, betlém – 842,- Kč; 

                    Troubelice – 550,- Kč, Dědinka – 90,- Kč. 
                      

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Karel 
 

Křížové cesty v našich farnostech:  
Nová Hradečná – pátek v 17.30 hodin a v neděli v 15 hodin.  
Libina – neděle v 9,00 hodin. 
Oskava – neděle v 10,20 hodin.  



P O Ř A D  B O H O S L U Ž E B  
7. týden 2018 

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
11.2. 

 

6. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 2. týdne 

Nová Hradečná 7:50 Za farníky 

Libina 9:30 
Za + manžela, 3 syny, rodiče z obou 

stran a duše v očistci 

Oskava 11:00 Za + Jana a Aloisii Nesétovy a d. v o. 

Pondělí 
12.2. 

 
Libina 

17:00 Adorace 

18:00 
Na poděkování za všechna dobrodiní 
s prosbou za zdraví a požehnání pro 

celou rodinu 

Troubelice 18:30 Modlitba Růžence 

Úterý 
13.2. 

 

DD Libina 10:00 Mše svatá 

Pískov 17:00 Modlitba Růžence 

Obědné 
17:30 Adorace 

18:00 Za dar zdraví pro nemocnou osobu 

Středa 
14.2. 

POPELEČNÍ 

STŘEDA 

 

DEN PŘÍSNÉHO POSTU 

Libina 16:30 Za obrácení hříšníků 

Nová Hradečná 
18:00 Na úmysl dárce 

do 
19:30 

Po mši sv. kající adorace 

Čtvrtek 
15.2. 

 

Žaltář 4. týdne 

Libina 17:30 Modlitba Růžence 

Troubelice 18:00 Modlitba Růžence 

Oskava 
17:00 Adorace 

18:00 Za dar zdraví a celou rodinu Kubějovu 

Pátek 
16.2. 

 Nová Hradečná 18:00 
Za živou a + rodinu Bartasovu a 

Filipovu 

Sobota 
17.2. 

 

Troubelice 7:30 Modlitba Růžence 

Nová Hradečná 8:00 Modlitba Růžence 

Třemešek 16:30 
Na poděkování za 55 let života 

s prosbou o Boží ochranu pro živ. rod. 

Troubelice 18:00 Za Hanu Volfovou 

Neděle 
18.2. 

1. neděle postní 
 

Žaltář 1. týdne 

Nová Hradečná 7:50 
Za + manžela a živou a + rodinu 

Čanovu, Pudovu a Spurnou 

Libina 9:30 Za farníky 

Oskava 11:00 Mše svatá 
 
 

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

 
 

Odpověď Žalmu:  
 
Z BIBLICKÝCH AFORISMŮ PAVLA KOSORINA (nakl. Cesta 2016):  
 

Chceš dát to nejlepší, ale můžeš dát jen to, co máš. 


