
FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

 Slavnost svatých Cyrila a Metoděje je důvodem k radosti nad darem víry, který jsme 

přijali. Jistěže je víra dar od Boha, ale předává se skrze hlásání, skrze slovo, které někdo 

zvěstuje někomu dalšímu. Božím působením přišli k našim předkům slovanští apoštolové. 

A naši předkové od nich evangelium převzali a začali žít s Bohem. Proto i dnes můžeme žít ve 

spojení s Bohem a vírou posvěcovat život svůj i svých bližních. Jistěže ne bez těžkostí a také ne 

dokonale. Apoštol Pavel připomíná, že poklad víry máme v nádobě hliněné. Chce říct, že víra je 

křehká, snadno ji člověk ztratí, pokud ji nerozvíjí, pokud si ji nechrání. Tento poklad v nás 

chrání sám Bůh, když ho o to prosíme, když po něm toužíme. Přicházejme za ním, přijímejme 

od něho sílu, sklánějme se před ním a on nás ve svém přátelství zachová. 
 

POZVÁNÍ 

 Pouť k poctě sv. Vavřince se uskuteční v neděli 9. srpna. Bohoslužby budou v 8 a v 10 

hodin. Kazatelem bude misionář P. Ján Jakubovič ze společnosti sv. Vincence, který působí 

v Lošticích. Odpoledne ve14,30 hodin bude v kostele svátostné požehnání a po něm bude 

posezení na farním dvoře.  

Při pouti k sv. Vavřinci v Nové Hradečné proběhne opět MISIJNÍ JARMARK, jehož 

výtěžek je určen na naše adoptivní děti na Haiti. Můžete připravit věci, které byste nabídli 

k prodeji. Připravte si je a přidejte cenovku.  

 Letní farní tábor pro děti, který se uskuteční na faře v Sobotíně 26. 7. – 1. 8. 2020 má ještě 

volná místa. Kdo by měl zájem, může si přihlášku stáhnout na webu nebo vyzvednout 

v kostele. Příspěvek na jedno dítě na 1500,- Kč. 

 Centrum pro rodinu našeho děkanátu pořádá opět příměstské tábory.  

 7.7.-10.7.2020—fara Uničov    13.7.-17.7.2020—Orlovna Troubelice  

 20.7.-24.7.2020—fara Medlov    27.7.-31.7.2020—Orlovna Troubelice  

 17.8.-21.8.2020—Orlovna Troubelice. 

 Více informací a přihlášky ke stažení: www.sternberk.dcpr.cz nebo sslosarova@seznam.cz 
 

OZNÁMENÍ 

 Schůzka na přípravu svatovavřinecké pouti se bude konat v pátek 10. července v 19 

hodin na faře. Prosím každého, kdo je ochoten se zapojit, aby přišel nebo poslal zprávu, 

s čím by byl ochoten pomoci. 

 Svátost nemocných při mši svaté pro ty, kteří mohou přijít do kostela, se bude v našich 

farnostech udělovat při mších svatých první týden v srpnu. 

Sbírky 

Sbírka 28. 6.: Nová Hradečná – 4013,- Kč; Libina – 2116,- Kč; Oskava – 2546,- Kč. 

Jiné sbírky: Dolní Libina – 1085,- Kč; Lazce – 120,- Kč; Troubelice – 550,- Kč. 

  Oskava: pohřeb – 3218,- Kč, pokladnička na opravy – 1550,- Kč. 
                      

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Karel 

 

OHLÁŠKY PŘED SVATBOU: 

Církevní manželství uzavřou v sobotu 11. července 2020 v Medlově  

Martin Valigura z Uničova a Marie Kotrášová z Troubelic. 



P O Ř A D  B O H O S L U Ž E B  
28. týden 2020 

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
5.5. 

Slavnost  

SV. CYRILA, MNICHA,  

A METODĚJE, 

BISKUPA,  

patronů Evropy 
 

Žaltář 2. týdne 

Nová Hradečná 7:50 
Na poděkování za přijatá dobrodiní 

s prosbou za živou a + rodinu a duše 
v očistci  

Libina 9:30 Za farníky 

Oskava 11:00 
Za + rodinu Mičjanovu, Kellichovu, 

+Martu Valentovou, + Evu Kellichovou, 
+ Jarmilu Kellichovou a duše v očistci 

Pondělí 
6.7. 

Sv. Marie Goretti,  

panny a mučednice 

Troubelice 7:00 Za + Lucii, živou a + rodinu Karlíčkovu 

Troubelice 18:30 Modlitba Růžence 

Úterý 
7.7. 

 Pískov 17:00 Modlitba Růžence 

Středa 
8.7. 

 
Dolní Libina 16:00 Modlitba Růžence 

Troubelice 
20:00 – 
21:00 

Adorace 

Čtvrtek 
9.7. 

 

Troubelice 18:00 Modlitba Růžence 

Libina 17:30 Modlitba Růžence 

Oskava 
18:00 Za Václava Volfa 

do 19:30 Adorace 

Pátek 
10.7. 

 
Nová Hradečná 18:00 

Na poděkování za 55 let života, za 
uzdravení nemocných a spásu 

zemřelých v rodině  

Bedřichov 19:00 Pobožnost křížové cesty 

Sobota 
11.7. 

Svátek sv. Benedikta, 

opata, patrona Evropy 

Troubelice 7:30 Modlitba Růžence 

Nová Hradečná 8:00 Modlitba Růžence 

Dolní Libina 16:30 
Za + rodiče Sloukovy, syna, dceru 
a ochranu Boží pro živou rodinu 

Pískov 18:00 
Za rodinu Obšilovu, za potřebné 

milosti a dary 

Neděle 
12.7. 

15. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 3. týdne 

Nová Hradečná 7:50 
Za celou živou a + rodinu a za duše 

v očistci  

Libina 9:30 
Za + maminku Ludmilu Michlovou  

a + Marii Švecovou 

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:  Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.  

 
TIMOTHY DOLAN: KNĚŽÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ (KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 2016) 

Čím více toho máme, čím lépe je náš život zajištěný, uvelebený v pohodlí 
a příjemnostech, tím méně spoléháme na Boha, že nám dá to, co skutečně 

potřebujeme. 


