
FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

Neděle Božího milosrdenství obrací naši pozornost k odpuštění hříchů. Ježíš nevyčítá apoštolům jejich 

selhání. Naopak. Dává jim zakusit odpuštění a s touto zkušeností je posílá, aby odpouštěli hříchy 

jiným.  Omlouvám se, že si dovolím poukázat na méně vznešené skutečnosti. 

Začíná různá práce venku kolem domů, na zahradách i na poli. Také kolem kostelů a far je 

bohužel potřeba leccos udělat. A farní les v Nové Hradečné také bude nutné udržovat, pokud ho 

nechceme dát do pronájmu. Pronájem far nebo prodej dřeva poskytuje možnost jakéhosi příjmu, který 

pokryje alespoň některé náklady na provoz nebo údržbu objektů. Ale nic se neudělá samo. Některé 

věci byly v uplynulých třech letech řešeny pomocí zaměstnanců. Tato možnost už nepřichází v úvahu. 

Úřady práce se poněkud vyprázdnily. A navíc kolem zaměstnávání byly zase další starosti. 

Přesto je třeba alespoň před poutí umýt na faře okna, zajistit opravy, když se něco pokazí, 

posekat trávu na zahradě, v lese nasadit nové stromky, oplotit, vysekat trávu. Ani úklid kostelů není 

všude vyřešen. Takové věci nemohou zůstat na jednom nebo dvou lidech. Je pravdou, že někomu 

nedovoluje zdraví, někdo má zase jiné starosti, které ho zaměstnávají. Ovšem ti, kteří pomáhají, to také 

nedělají proto, že by se doma nudili. Farnost bude fungovat a společně nám bude dobře jen tehdy, když 

budeme schopni se domluvit a společnými silami se postarat o věci, které vlastníme.  
 

POZVÁNÍ 

 Centrum pro rodinu ve spolupráci s Římskokatolickou farností Šternberk pořádají DEN 

PRO RODINU. Koná se v sobotu 14. 4. 2018 ve Šternberku. Program začíná mší svatou 

s obnovou manželských slibů ve farním kostele v 10 hodin. Následovat bude společný oběd 

a přednáška pro manžele na téma „Krása a důstojnost lásky“. Oběd a případné hlídání dětí 

během přednášky je třeba domluvit dopředu na kontaktu sslosarova@seznam.cz nebo mobil 

721 669 968. Cena oběda je 70,- Kč, pro děti bezplatně. 
 

OZNÁMENÍ 

 V úterý 10. 4. bude setkání ohledně NOCI KOSTELŮ v Nové Hradečné. Kromě členů 

pastorační rady může přijít každý, kdo by měl nějaký návrh k programu nebo by chtěl nějak 

pomoci. Setkání bude na faře v Nové Hradečné v 18,30 hodin. 

 Setkání seniorů se uskuteční ve čtvrtek 12. 4. v 8:30 hodin na faře v Nové Hradečné. 

 Zkouška Scholičky bude v pátek v 16.45 na faře v Nové Hradečné. 

 2. farní jarní pouť  
Žádáme zájemce o farní pouť do německé Žitavy a Jablonného v Podještědí, aby se 

přihlásili do 15. 4. 2018 a zároveň zaplatili částku 1 600,- Kč z důvodu zaplacení zálohy 

za ubytování a pojištění. Kvůli pojištění je nutné, aby každý zájemce při zaplacení nahlásil 

své rodné číslo. Výběr peněz na pouť spolu s uvedením rodného čísla bude probíhat v Nové 

Hradečné a Libině v neděli 15. 4. 2018 po mši svaté, v Oskavě tutéž neděli přede mší svatou.  

Přihlášky spolu se zaplacením přijímají Mgr. Lada a Mgr. Magdaléna Kučerovy,  

tel.: 777 905 254 
 

Sbírky 

Sbírka 1.4.: Nová Hradečná – 7520,- Kč; Libina – 1862,- Kč; Oskava – 2799,- Kč. 

Jiné sbírky: Boží hrob: Nová Hradečná – 890,- Kč; Libina – 494,- Kč; Oskava – 400,- Kč; 

                   Troubelice – 2170,- Kč; Dolní Libina – 641,- a 410,- Kč; Třemešek – 1156,- Kč. 

V neděli 15. 4. bude sbírka na pomoc obyvatelům Středního a Blízkého východu. 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Karel 

mailto:sslosarova@seznam.cz


 

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

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
8.4. 

2. neděle velikonoční 
 

Neděle Božího milosrdenství 

Nová Hradečná 7:50 Za farníky 

Libina 9:30 Za Josefa Malého a oboje rodiče 

Oskava 11:00 
Za + z rodiny Kellichovy, Mičjanovy, za 

švagrové Jarmilu a Evu a duše v o. 

Pondělí 
9.4. 

Slavnost 

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

Oskava 15:00 
Za ženy v požehnaném stavu a za 

úctu k životu 

Libina 16:30 
Za + syna, živou rodinu a duše 

v očistci  

Nová Hradečná 18:00 Za + P. Antonína Kupku 

Úterý 
10.4. 

 Pískov 

17:00 Modlitba Růžence 

17:30 
Za uzdravení nemocné osoby a 

ochranu pro celou rodinu 

Středa 
11.4. 

Památka sv. Stanislava, 

biskupa a mučedníka 

DD Libina 10:00 Mše svatá 

Dolní Libina 16:00 Modlitba Růžence 

Dědinka 18:00 
Za vnoučata a jejich dobrou přípravu 

na manželství 

Troubelice 
20:00 – 
21:00 

Adorace 

Čtvrtek 
12.4. 

 

Libina 18:30 Modlitba Růžence 

Oskava 
18:00 Za Štěpána Volfa 

18:30 – 
19:30 

Adorace 

Pátek 
13.4. 

 
Nová Hradečná 18:00 Na úmysl dárce 

Bedřichov 19:00 Pobožnost křížové cesty 

Sobota 
14.4. 

 
Troubelice 7:30 Modlitba Růžence 

Nová Hradečná 8:00 Modlitba Růžence 

Neděle 
15.4. 

3. neděle velikonoční 

 
Žaltář 3. týdne 

Nová Hradečná 7:50 
Za + tatínka, 3 sourozence a rodiče 

z obou stran 

Libina 9:30 Za farníky 

Oskava 11:00 Za + Bedřicha Franka, rodiče a d. v o. 
 
 

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

 
 
 

Odpověď Žalmu:   
Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.  

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

Člověk má s  pokorou problémy od té doby, co se postavil na zadní.  


