
FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

 Děkuji všem, kteří chápou potřebu společné modlitby a modlitby jeden za druhého. 

Projevuje se to také tím, že se společně sejdeme v kostele na bohoslužbě. Tím si uvědomujeme 

potřebu vytvářet farní rodinu, protože sám se nikdo nemůže zachránit. Naše víra roste, když 

projevujeme lásku jedni druhým a modlitba je účinnější, když se modlíme jeden za druhého, 

než když se modlí každý sám za sebe. Neděle je den zasvěcený Bohu a to můžeme lépe prožít 

tehdy, když se zúčastníme společné bohoslužby. Jedině tam také můžeme přijat Ježíše jako 

posilu v Eucharistii. Těžko uvěřím tomu, že doma u televize prožije člověk mši svatou lépe, než 

v kostele. Jediný rozdíl může být pro ty, kteří špatně slyší. Televizi si mohou pustit tak hlasitě, 

jak to potřebují. Tím slyší lépe, než v kostele. 

 Neděle bez kněze začíná být i u nás docela častá. Bohoslužba se svatým přijímáním je 

dostatečná forma slavení, když mši svatou nelze zajistit. Např. i ve farnosti Oskava tento 

způsob slavení trval několik let, že mše svatá byla každou druhou neděli a ty ostatní neděle byla 

bohoslužba slova. Je pochopitelné, že někdo zajede na mši svatou jinam. Bohužel se tím trhá 

farní společenství. Ale pokud člověk zůstane doma, protože nevidí důvod na bohoslužbu slova 

chodit, je to stejné, jako když nejde na mši svatou. Zanedbal tím slavení neděle i společenství 

modlitby a je třeba, aby přijal co nejdříve svátost smíření, pokud chce přijímat Pána ve sv. 

přijímání. 
 

POZVÁNÍ 

 Děkanátní centrum pro rodinu pořádá v Troubelicích příměstský tábor. Uskuteční se ve 

dvou turnusech. 1. turnus ve dnech 29. července – 2. srpna, 2. turnus ve dnech 19. – 23. 

srpna. Probíhat bude v Orlovně a také venku podle počasí. Je možné přihlásit děti, které by 

se chtěly zúčastnit. Všechny potřebné informace, přihláška a další podrobnosti jsou 

k nalezení na webu www.sternberk.dcpr.cz nebo sslosarova@seznam.cz. 

 Pouť pro nemocné a méně pohyblivé farníky bude v úterý 20. srpna. Vzhledem 

k uzavírce v Libině bude odjezd z Troubelic v 7 hodin a postupně budeme nabírat další 

farníky. Vzhledem k tomu, že si připomínáme letos 30 let od pádu komunistické totality a 

klášter na Hoře Matky Boží sloužil komunistům jako internační klášter pro řeholníky, byla 

by to i jakási pietní vzpomínka na ty, kteří byli komunistickým režimem postiženi. 

Předpokládaný návrat kolem 17. hodiny. Cena 200,- Kč. Přihlásit se můžete zápisem do 

sešitu vzadu ve farních kostelech.  
 

OZNÁMENÍ 

 V tomto týdnu se koná farní tábor pro naše farnosti v Sobotíně. Nezapomeňte na modlitby 

za všechny účastníky a zvláště za ty, kdo ho organizují. Ať jim to přinese také užitek. Neboť 

člověk je obdarováván nejvíc tehdy, když je sám ochoten dávat. 
 

OHLÁŠKY PŘEDSVATBOU: 

V sobotu 27. července uzavřou v kostele v Nové Hradečné církevní manželství: 

Benedikt Obšil z Troubelic a Barbora Smolková z Libiny. 

V sobotu 3. srpna uzavřou v kostele v Nové Hradečné církevní manželství: 

Vojtěch Pospíšil z Nové Hradečné a Anežka Hájková z Troubelic. 
 

Sbírky 

Sbírka 14. 7.: Nová Hradečná – 1155,- Kč; Libina – 805,- Kč; Oskava – sbírka nebyla.                      

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Karel 

http://www.sternberk.dcpr.cz/
mailto:sslosarova@seznam.cz


 

P O Ř A D  B O H O S L U Ž E B  
30. týden 2019 

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
21.7. 

16. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 4. týdne 

Nová Hradečná 7:50 Za farníky 

Libina 9:30 Na úmysl dárce 

Bedřichov 15:00 Za živé a + obyvatele Bedřichova 

Pondělí 
22.7. 

Svátek  

sv. Marie Magdalény 
Troubelice 7:00 

Za živou a + rodinu Pavlíkovu, 
Včelaříkovu a Maixnerovu 

Úterý 
23.7. 

Svátek sv. Brigity, 

řeholnice, patronky Evropy 
Pískov 17:00 Modlitba Růžence 

Středa 
24.7. 

 
Dolní Libina 16:00 Modlitba Růžence 

Nová Hradečná 
20:00 – 
21:00 

Adorace 

Čtvrtek 
25.7. 

Svátek sv. Jakuba, apoštola 

Troubelice 18:00 Modlitba Růžence 

Libina 18:30 Modlitba Růžence 

Mostkov 
17:30 Adorace 

18:00 Za Komunitu blahoslavenství 

Pátek 
26.7. 

Památka  

sv. Jáchyma a Anny,  

rodičů Panny Marie 
Nová Hradečná 18:00 

Za živou a + rodinu Otevřelovu 
a Mikuškovu 

Sobota 
27.7. 

Památka  

sv. Gorazda a druhů 

Troubelice 7:30 Modlitba Růžence 

Nová Hradečná 8:00 Modlitba Růžence 

Nová Hradečná 11:00 
Svatba Benedikta Ošila  

a Barbory Smolkové 

Dolní Libina 16:30 
Za + manžela, 3 syny, rodiče z obou 

stran a za celou rodinu 

Lazce 18:00 Za Janu a Milana Volfovy 

Neděle 
28.7. 

17. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 1. týdne 

Nová Hradečná 7:50 
Za živé a + z rodiny Rostislava a 

Zdenky Královy 

Libina 9:30 Za + rodinu Chramostovu 

Oskava 11:00 Za farníky 
 
 

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

Odpověď Žalmu:  Hospodine, kdo smí prodlévat v  tvém stánku?  
 

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

 

Míru naší svobody lze odhadnout i podle toho, jak často používáme slovo 

musím  na úkor slova chci. 


