FARNÍ LISTY
Milí farníci!
Od 6. do 12. května se modlíme zvláštním způsobem za duchovní povolání. Již tradiční
Týden modliteb za povolání vyvrcholí na 4. neděli velikonoční, neděli Dobrého pastýře, kdy si
církev po celém světě připomene už 56. světový den modliteb za povolání.
V každodenních životních situacích, se každý z nás vypořádává se svými touhami, které
si v srdci nosí, a snaží se vynakládat úsilí tam, kde doufá, že by mohl uhasit svou žízeň
po štěstí. Jako v případě všech povolání i zde je rozhodující osobní setkání s Ježíšem, v němž
neočekávaně zahlédneme příslib radosti, která by mohla náš život naplnit. „Boží povolání tedy
není vměšováním se do naší svobody; není «klecí» nebo břemenem, které by Bůh nakládal
na naše ramena, ale je láskyplným pozváním, skrze které nám Bůh přichází vstříc a zve nás
do svého velkého plánu,“ píše papež František. Po své osobní zkušenosti jeho slova potvrzuji.
Překážkou jakéhokoli dobrého díla je pohodlnost a neochota vstoupit do nejistoty. Ale ta
nejistota je před námi v každé situaci. Ježíš nám však nabízí, že bude s námi a životem nás
provede.
POZVÁNÍ
 V sobotu 11. května se uskuteční v Nové Hradečné koncert duchovní hudby. Začátek je
v 15 hodin. Účinkuje smíšený chrámový sbor z Otrokovic. Vstupné dobrovolné.
 V sobotu 18. května se uskuteční poutní zájezd do bývalých farností o. Karla do Zubří
a Vidče. Zpáteční cestou se můžeme zastavit na nenápadném poutním místě u Starého
Jičína. Přihlašujte se do sešitů vzadu ve farních kostelích. Cena 300,- Kč.
 Ve středu v 17 hodin bude v Troubelicích na Sídlišti pod Kárníkem žehnání mariánské
plastiky. Kdo tam netrefí, tak může jít spodní cestou podél Sídliště až na konec k lesu.
OZNÁMENÍ
 Modlitby matek v Oskavě budou v úterý 7. května od 15:30 hod.
 Setkání seniorů v Nové Hradečné bude ve čtvrtek 9. května od 8:30 hod.
 Setkání biřmovanců bude v sobotu v 19 hodin na faře v Nové Hradečné.
Sbírky
Sbírka 28. 4.: Nová Hradečná – 2790,- Kč; Libina – 4074,- Kč.
Jiné sbírky: Dolní Libina – 467,- Kč; Troubelice – 200,- Kč.
V neděli 12. května bude SBÍRKA NA KŘESŤANSKÁ MÉDIA.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Otec Karel

MODLITBA ZA POVOLÁNÍ
Věřím, Pane, že mě povoláváš ke štěstí, k novému životu a k nebi, které začíná už
tady na zemi; k životnímu stavu, k úkolu ve světě, k lidem a ke společenství,
které sahá až do nebe. Věřím, Pane, že mě voláš, a přece často neslyším tvůj hlas.
Dej, ať tě slyším a ať rozumím tvým slovům. Přitahuj mě, ať tě hledám a nalézám.
Probouzej ve mně touhu přijímat tě kdekoliv, kde se dva nebo tři sejdou ve tvém
jménu. Pošli mi lidi, kteří budou o tobě pravdivě svědčit, abych od tebe dokázal
přijmout pravdu o sobě, o štěstí, o novém životě a o nebi, které začíná už tady
na zemi. Amen.

POŘAD BOHOSLUŽEB
19. týden 2019
Den
Neděle
5.5.

Pondělí
6.5.

Liturgická oslava
3. neděle velikonoční
Žaltář 3. týdne

Památka
sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

Úterý
7.5.

Panny Marie,
Středa
8.5. Prostřednice všech milostí

Čtvrtek
9.5.

Pátek
10.5.
Sobota
11.5.

Neděle
12.5.

4. neděle velikonoční
Žaltář 4. týdne

Místo

Čas

Úmysl

Nová Hradečná

7:50

Za duše + dárců mešních fundací

Oskava
POUŤ SV.
FLORIÁNA

10:00

Poutní mše sv. za živé a + obyvatele
Oskavy

14:30

Svátostné požehnání

18:00

Za Vojtěcha Volfa

Libina

18:30 –
19:30

Adorace

Troubelice

18:30

Modlitba Růžence

DD Libina

10:00

Mše svatá

Pískov

17:00

Májová pobožnost

Mladoňov

18:00

Za Komunitu blahoslavenství

Dolní Libina

16:00

Modlitba Růžence

Hradec

17:00

Májová pobožnost

Dědinka

18:00

Za Jozefa, Annu a Miloslava
Kappelovy

Nová Hradečná

20:00 –
21:00

Adorace

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Libina

18:30

Modlitba Růžence

18:00

Za dar zdraví a Boží požehnání

Oskava

18:30 –
19:30

Adorace

Nová Hradečná

15:00

Pohřeb paní Marie Kostelné

Bedřichov

19:00

Pobožnost křížové cesty

Troubelice

7:30

Modlitba Růžence

Nová Hradečná

8:00

Modlitba Růžence

Pískov

18:00

Za Rostislava Dostála, rodiče, rodinu
Hönigschmiedovu a Hoverkovu

Nová Hradečná

7:50

Za farníky

Libina

9:30

Za + rodiče Lysákovy a Šafaříkovy

Oskava

11:00

Za + Marii Kubíčkovou a rodiče

Telefonní kontakt na faru v Nové Hradečné: 731 128 189, na faráře P. Karla Janečku: 731 621 197.
Odpověď Žalmu: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vys vobodil.

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

Mít k dispozici žhavé železo nestačí – stejně důležitý je nažhavený kovář.

