FARNÍ LISTY
Milí farníci!
Letošní postní doba je poznamenána menším počtem mší svatých díky mým zdravotním
problémům. Doufám však, že každý bude mít možnost přijmout před Velikonocemi svátost
smíření a připravit se tak na oslavu Ježíšova vítězství. Ve středu jdu na další kontrolu k lékaři,
tak pokud dopadne dobře, byla by mše svatá i ve čtvrtek a v pátek. Pro děti by také v těchto
dvou dnech bylo náboženství. Pro mnohé z Vás to není nic nového, že ve všední dny mše svaté
nejsou. Znovu si můžeme uvědomit, že záleží na nás, jestli se denně setkáme s Bohem
a uvědomujeme si, že žijeme v jeho přítomnosti. Neboť ani účast na mši svaté nezaručuje, že se
s Bohem setkáme, pokud naše srdce po něm opravdu netouží.
POZVÁNÍ
 Římskokatolické farnosti Nová Hradečná, Libina a Oskava zvou na POSTNÍ DUCHOVNÍ
OBNOVU v sobotu 17. března 2018 od 14 hodin v Orlovně v Troubelicích. Program bude
zakončen mší svatou v 18 hodin. Téma obnovy: Boží milosrdenství ve Starém a Novém
zákoně.
Obnovou nás provede P. Savio Řičica, člen řádu dominikánů. Celý program obnovy bude
v Orlovně. Během duchovní obnovy bude možnost přistoupit ke svaté zpovědi.
Občerstvení bude přichystáno.
 2. farní jarní pouť
Ve dnech 28. - 29. 4. 2018 se připravuje farní jarní pouť k 100. výročí vzniku
Československa a roku evangelizace. Pouť se uskuteční do německé Žitavy (město úzce
spjaté s naší historií) a Jablonného v Podještědí.
V Žitavě proběhne společná bohoslužba, prohlídka města a světového unikátu – Žitavského
postního plátna z roku 1472, zapsaného v Guinesově knize rekordů. Poté navštívíme oblast
rodových větrných mlýnů Oderwitz s prohlídkou. Při zpáteční cestě k hranicím projedeme
jedinečným skalním městem Oybin.
Druhý den navštívíme basiliku v Jablonném v Podještědí (mše svatá, komentovaná
prohlídka basiliky a krypty s ostatky sv. Zdislavy), dále návštěva hradu Lemberk
s prohlídkou (působiště svaté Zdislavy) a Zdislaviny studánky. Naši pouť zakončíme
výjezdem lanovkou na vrchol hory Ještěd.
Pouť nebude fyzicky náročná, přesný harmonogram bude uveřejněn ve farních listech
v nejbližší době.
Kvůli ubytování a pojištění bude nejzazší termín pro nahlášení na farní pouť 14 dnů předem.
Kdo byste měli o pouť zájem, napište se do Velikonoc do sešitu vzadu v kostele,
abychom viděli, jaký je zájem a abych mohl dopředu upravit pastorační záležitosti.
OZNÁMENÍ
 Na postní duchovní obnovu bude třeba připravit Orlovnu. Prosím ochotné farníky, aby
se přihlásili u Ludmily Hájkové. Začalo by se v sobotu v 9 hodin s úklidem. V 10,30 hodin
by bylo potřeba navézt věci k liturgii další pomůcky. Také prosím, jestli by mohl někdo
něco jednoduchého připravit k občerstvení ke kávě a čaji.
Sbírky
Sbírka 4. 3.: Nová Hradečná – 3380,- Kč; Libina – 1155,- Kč; Oskava – 1184,- Kč.
V neděli 18. 3. bude sbírka na opravy.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Otec Karel

POŘAD BOHOSLUŽEB
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Za živou a + rodinu Nevřalovu,
Mlčákovu a Jedelskou
Za + z rodiny Kelichovy, Mičianovy,
švagrové Jarmilu a Evu a duše v o.

Telefonní kontakt na faru v Nové Hradečné: 731 128 189,
na faráře P. Karla Janečku: 731 621 197.
Odpověď Žalmu: Vysl yš nás, Pane, a vysvoboď nás!

Pobožnost křížové cesty:
Nová Hradečná – v pátek v 17,30 h jen v případě, že bude i mše svatá. V n eděli
11. 3. v 15,00 hodin ( manželé NH).
Dolní Libina – středa v 16,00 hodin.
Libina – pondělí v 17,30 hodin, neděle v 9,00 hodin.
Oskava – neděle v 10,20 hodin.
Troubelice – neděle 18. 3. v 15,00 hodin (manželé).

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

Dokud budou naši bohové chodit po zemi, budeme v tom lítat.

