FARNÍ LISTY
Milí farníci!
Svatý otec pro letošní rok obrátil naši pozornost více k misiím. Jsme posláni zvěstovat
evangelium. Jsme posláni do světa. Svět je i prostředí kolem nás. Zatímco u nás je viditelný
stále menší zájem o Boha a prožívání víry, není tomu tak všude. Často právě v oblastech, kde
lidé žijí v chudých podmínkách nebo dokonce prožívají vážné problémy způsobené válkou
nebo přírodními pohromami, víra roste. Lidé svůj vztah k Bohu prožívají upřímněji
a opravdověji. Zdá se, že mnoho našich spoluobčanů od Boha nic nepotřebuje. Proto člověk
přestává mít potřebu s Bohem komunikovat a vůbec se o něho zajímat. Není jednoduché
odpovídat na otázky, které nejsou kladeny. Jestliže jsme my ve svém životě zakusili Boží
přítomnost, má smysl s Bohem žít a být znamením i v prostředí, ve kterém žijeme. Objevují se
stále lidé, kteří v některém období svého života pociťují, že je třeba něco změnit. Pociťují
potřebu najít jistotu nebo naději. My máme možnost jim pomoci na této cestě, když se s nimi
setkáme. Ale i my sami potřebujeme povzbuzení a doplnění energie. Snad k tomu může pomoci
i pohled do misií. Dovolil jsem si použít postřehy P. Jiřího Šlégra, který byl do nedávné doby
národním ředitelem Papežských misijních děl v naší zemi. Během dalších měsíců budou farní
listy rozšířeny vždy o jeden postřeh otce Jiřího. Možná nám to pomůže pohlédnout i na naši
vlastní situaci z jiného úhlu. A také nás to může povzbudit, že jsme součástí jedné církve, která
je sice v některé části nemocná, ale v jiné bují novým životem.
POZVÁNÍ
 Pro ministranty se koná Ministrantský den v Olomouci v kněžském semináři. Bude ve
středu 1. května. Přihlášky za celou farnost je třeba vyplnit do 23. dubna.
OZNÁMENÍ
 Setkání seniorů se koná na faře v Nové Hradečné ve čtvrtek od 8,30 hodin.
Sbírky
Sbírka 3. 3.: Nová Hradečná – 2089,- Kč; Libina – 1211,- Kč; Oskava – 1213,- Kč.
Jiné sbírky: Troubelice obnova – 1822,- Kč; Dědinka – 130,- Kč;
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Otec Karel

Křížové cesty v našich farnostech:
Troubelice – neděle 10. 3. v 15 hodin.
Nová Hradečná – pátek v 17,30 hodin a v neděli 17. 3. v 15 hodin
Libina – neděle v 9,00 hodin.
Oskava – neděle v 10,20 hodin.

POŘAD BOHOSLUŽEB
11. týden 2019
Den
Neděle
10.3.

Liturgická oslava
1. NEDĚLE POSTNÍ
Žaltář 1. týdne

Pondělí
11.3.
Úterý
12.3.

Středa
13.3.

Místo

Čas

Úmysl

Nová Hradečná

7:50

Za farníky

Libina

9:30

Na poděkování za 55 let společného
života a 95 let života maminky

Oskava

11:00

Za živou rodinu

Troubelice

18:30

Modlitba Růžence

18:00

Za uzdravení dcery a zetě

Libina

18:30 –
19:30

Adorace

Nová Hradečná

7:00

Mše svatá

Pískov

17:00

Modlitba Růžence

DD Libina

10:00

Mše svatá

Dolní Libina

16:00

Modlitba Růžence

17:30

Adorace

18:00

Za Matici velehradskou

Troubelice

20:00 –
21:00

Adorace

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Libina

18:30

Modlitba Růžence

18:00

Na poděkování za 20 let života
s prosbou o pomoc Ducha sv.

18:30 –
19:30

Adorace

Nová Hradečná

18:00

Na poděkování za Staníka a za
Františka s prosbou o zdraví a Boží
ochranu

Troubelice

7:30

Modlitba Růžence

Nová Hradečná

8:00

Modlitba Růžence

Třemešek

16:30

Obědné

Čtvrtek
14.3.

Oskava
Pátek
15.3.

Sobota
16.3.

Troubelice
Nová Hradečná
Neděle
17.3.

2. NEDĚLE POSTNÍ

Libina

Žaltář 2. týdne

Na poděkování za dožití 60 let
s prosbou za živou a + rodinu Indreovu
Za živou a + rodinu Bartasovu a
18:00
Filipovu
Za manžela Františka, sourozence
7:50
a duše v očistci
Na poděkování za dožití 70 let, za 50
9:30
let společného života s prosbou o
požehnání do dalších let

Oskava

11:00

Za farníky

Libina

15:00

Křížová cesta s dětmi

Telefonní kontakt na faru v Nové Hradečné: 731 128 189, na faráře P. Karla Janečku: 731 621 197.
Odpověď Žalmu: Buď se mnou, Pane, v mé tísni.

