FARNÍ LISTY
Milí farníci!
Začíná měsíc modlitby růžence. Mnoho lidí už si ověřilo, že zbožná modlitba růžence je
velkou zbraní proti pokušiteli. Sama Panna Maria to připomíná. Neboť si v této modlitbě
připomínáme důležité události naší spásy, které pro nás vykonal Bůh. V roce 1572 byla
ustanovena památka Panny Marie Růžencové jako vzpomínka na vítězství nad Turky v námořní
bitvě u Lepanta, která proběhla 7. října 1571. V bitvě bylo úplně poraženo obrovské a
„nepřemožitelné“ turecké loďstvo. Turecká rozpínavost tak byla zastavena. Výsledek bitvy
připisoval papež Pius V. i neustávající modlitbě růžence. I dnes se mluví o rozpínajícím islámu,
který vzbuzuje obavy. Ale nezapomeňme, že největší nepřátelé společnosti a nás samotných
jsou naše pýcha a sobectví. Ďábel nás k tomu stále svádí a i nad tím můžeme vítězit je ve
spojení s Bohem. Kéž se v tomto měsíci dokážete i v rodinách pomodlit společně (když ne
všichni, tak někteří členové rodiny) alespoň desátek růžence každý týden tam, kde to obvykle
neděláte.
POZVÁNÍ
 Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání bude v Olomouci v sobotu 13.
října odpoledne. Autobus z Mostkova vyjede ve 12,50 hodin. Návrat bude po 19. hodině.
Zkuste si udělat čas na pouť za tyto důležité úmysly. Přihlásit se můžete zapsáním do sešitu
vzadu v kostelích. Naše farnosti mají tentokrát na starost adoraci. Kdo by byl ochoten se
zapojit a přečíst kousek textu v katedrále, ať se mi přihlásí.
 Přijměte pozvání na koncert k 100. výročí republiky a k oslavě sv. Václava. V sobotu
6. října přijede vokálně experimentální soubor AFFETTO z Brna a zazpívá v kostele
v Bedřichově v 15 hodin, ve farním kostele v Libině v 17,30 hodin. Do programu se také
zapojí školní děti. Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu těchto kostelů.
OZNÁMENÍ
 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.
 Společenství Modlitby matek bude v Oskavě v úterý od 15,30 hodin, v Libině ve čtvrtek
v 18 hodin.
 21. října bude Misijní neděle. Chtěli bychom opět získat prostředky pro misie. Chtěli
bychom to opět udělat formou misijního koláče. Je to možnost především pro děti, ale
mohou se zapojit všichni zájemci. Je možné upéci nějakou dobrotu a po mši svaté by se
prodávalo. Výtěžek by také posloužil na misie. Uvažovali jsme i o možnosti společné
snídaně po mši svaté na faře.
Sbírky
Sbírka 23. 9.: Nová Hradečná – 3550,- Kč; Libina – 968,- Kč; Oskava – 1247,- Kč.
Jiné sbírky: Třemešek – 640,- Kč; Troubelice – 455,- Kč; Mostkov – 193,- Kč;
Bedřichov – 260,- Kč; Lipinka – 3360,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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Den

Neděle
30.9.

Pondělí
1.10.

Úterý
2.10.

Liturgická oslava

Čas

Úmysl

Nová Hradečná

7:50

Za farníky

Libina

9:30

Za + rodiče Baklíkovy, jejich + děti, za
+ manžela Juraje Sehnala a za Emila
Merkla

Oskava

11:00

Na poděkování za 60 let života

17:00

Adorace

18:00

Na poděkování za zlepšení zdrav.
stavu bratra Josefa s prosbou o další
pomoc a ochranu

Troubelice

18:30

Modlitba Růžence

Pískov

17:00

Modlitba Růžence

Mladoňov

18:00

Za rodiče Fickovy, Žitníkovy,
Trchalíkovy a celou rodinu

DD Libina

10:00

Mše svatá

17:30

Adorace

18:00

Za Štěpána Volfa

Nová Hradečná

20:00 –
21:00

Adorace

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Libina

18:30

Modlitba Růžence

18:00

Mše svatá

18:30 –
19:30

Adorace

16:00

Adorace

16:30

Za + Ladislava Juráčka

17:30

Adorace

18:00

Za + Josefa Černého, manželku a
rodiče z obou stran

6:30

Modlitba Růžence

7:00

Za živé a + z rodiny s prosbou
o požehnání

Nová Hradečná

8:00

Modlitba Růžence

Nová Hradečná

7:50

Za rodinu Pospíšilovu, Urbáškovu
a Kučerovu

Libina

9:30

Za farníky

Oskava

11:00

Za živou a + rodinu Strakovu

26. neděle v mezidobí
Žaltář 2. týdne

Památka sv. Terezie
od Dítěte Ježíše,
panny a učitelky církve

Památka
svatých andělů strážných

Středa
3.10.

Čtvrtek
4.10.

Místo

Libina

Dolní Libina

Památka
sv. Františka z Assisi

Oskava

Pátek
5.10.

Sobota
6.10.

Neděle
7.10.

Votivní mše sv.
k Nejsvětějšímu Srdci
Ježíšovu

Sobotní památka
Panny Marie

27. neděle v mezidobí
Žaltář 3. týdne

Libina

Troubelice

Troubelice

Telefonní kontakt na faru v Nové Hradečné: 731 128 189, na faráře P. Karla Janečku: 731 621 197.
Odpověď Žalmu: Hospodinovy předpi sy jsou správné, působí radost srdci.

POZOR! V měsíci říjnu budou bohoslužby často změněny kvůli různým akcím.

