
 

FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

 Současná situace, kterou prožíváme, vede některé lidi k úvahám, jestli se neblíží konec 

světa. Na to dává odpověď apoštol Pavel v listu Soluňanům v úryvku, který připadá na dnešní 

neděli. Až si budou lidé říkat: „Je pokoj a bezpečí“, tu na ně znenadání přitrhne záhuba. 

Současná situace nás může probrat k vědomí, že je potřeba se obrátit ke skutečnému Zachránci. 

Pokud už na něho spoléháme, můžeme prohloubit víru a důvěru v našeho Pána. Jsme přece 

synové světla a synové dne, noc ani tma nemá nad námi právo. Apoštol Pavel připomíná, 

abychom zůstali bdělí a střízliví. Co to znamená? Určitě ne to, že nesmíme spát. Znamená to 

uléhat i vstávat s vědomím, že Bůh nade mnou drží svou ruku. A ať přijde cokoli, třeba i konec 

světa, s jeho pomocí zvítězím. Vždyť jsem synem/dcerou a mám u něho připravené místo. 

 

SOLIDARITA S PRONÁSLEDOVANÝMI LIDMI PRO VÍRU 

Není to dlouho, co se i u nás začíná připomínat Červená středa, mezinárodní připomínka 
lidí pronásledovaných pro víru. Letos je to 25. listopadu. Kvůli koronaviru budou omezené 
možnosti setkání a společných modliteb, ale přesto se lze zapojit. 

To může každý i doma. Drobné gesto solidarity s lidmi trpícími pro víru v jiných částech 
světa pomáhá pozvednout oči a odpoutat se od aktuálních obtíží tady a teď. Modlitba, 
zapálení svíčky, přečtení tematického textu, obětování svého aktuálního utrpení – to všechno 
jsou projevy sounáležitosti s našimi bratry a sestrami, pro které je velké povzbuzení, že na ně 
svět nezapomíná. 
 

Poděkování dobrodincům kněžského semináře v Olomouci 

Milí farníci z Nové Hradečné, Libiny a Oskavy, milí dobrodinci a přátelé 

Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, posílám Vám srdečný pozdrav jménem 

bohoslovců a představených Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. 

Tímto listem Vám chci vyjádřit svoji vděčnost a vyslovit upřímné Pán Bůh odplať 

za všechny Vaše modlitby a oběti, mezi něž patří i dobrovolné dary z Vašich polí a zahrad 

a další hmotné dary a finanční hotovost ve výši 2.500,- Kč, jimiž podporujete bohoslovce 

na jejich cestě přípravy ke kněžství. 
Protože zřizovatelem kněžského semináře je církev nikoliv stát, kněžský seminář je 

odkázán jen na hmotné a finanční dary věřících a případných sponzorů. Jsme si toho všichni 

vědomi, a proto pamatujeme v modlitbách a při bohoslužbách na dobrodince kněžského 

semináře, kteří nám pomáhají hmotně i duchovně. Každé pondělí je v seminární kapli sv. 

Cyrila a Metoděje v 6.50 hodin ráno obětována mše svátá za Vás - dobrodince. 

Prosím Vás také o každodenní modlitbu za nová kněžská povolání, aby se i z Vaší 

farnosti muži rozhodli následovat Ježíše ve službě Jemu a Jeho církvi. V letošním školním roce 

se připravuje ke kněžství ve všech pěti ročnících za Arcidiecézi olomouckou 11 bohoslovců 

v Olomouci a 2 v Římě. 

S vděčností a přáním dobra a pokoje Vám žehná 

P. Pavel Stuška, rektor kněžského semináře 

 

 

ADVENTNÍ KALENDÁŘE s myšlenkami na každý den adventu jsou k vyzvednutí na 

faře nebo v kostelích v době možnosti návštěvy. 

 



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

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
15.11. 

33. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 1. týdne 
  Za farníky 

Pondělí 
16.11. 

Památka sv. Alžběty 

Uherské, řeholnice 
  Za živou a + rodinu Kotzotovu 

Úterý 
17.11. 

   
Za manžela, rodiče z obou stran  

a Emilii Dvořákovou 

Středa 
18.11. 

   Za Komunitu Blahoslavenství 

Čtvrtek 
19.11. 

   
Za zdraví, ochranu a pomoc Boží pro 

živou rodinu 

Pátek 
20.11. 

   Za Janu a Milana Volfovy 

Sobota 
21.11. 

Památka Zasvěcení Panny 

Marie v Jeruzalémě 
  

Za živou a + rodinu Johnovu  
a Obšilovu 

Neděle 
22.11. 

Slavnost JEŽÍŠE 

KRISTA KRÁLE 
  Za farníky 

 
 

Vzhledem k současným opatřením sloužím mše svaté soukromě.  

Pro přijetí sv. přijímání nebo možnost svátosti smíření jsem k dispozici 

v kostele: 
 

v Libině     pondělí 17,30 – 19 hodin 
 

v Troubelicích   středa 17 – 19 hodin 
 

v Oskavě    čtvrtek 17,30 – 19 hodin 
 

V Nové Hradečné  pátek 17,30 – 19 hodin 
 

Je však třeba si čas rezervovat předem, abychom dodrželi nařízení. V kostele už 

mobilem komunikovat nebudu. K domluvě používejte číslo na můj osobní mobil: 

731 621 197. 
 

V případě potřeby je možné domluvit se na setkání v jinou dobu. 
 

Sbírka na MISIE 

 Letos v říjnu nemohla proběhnout sbírka na misie a není možné vyhlásit ani 

náhradní termín. V misiích se však nedostává prostředků, neboť díky pandemii je 

pomoc značně omezena. Proto naši biskupové žádají, abychom sbírku uskutečnili 

podle možností.   

 Proto prosím, kdo je ochoten na MISIE přispět, můžete dát dary mně osobně, 

v obálce do schránky na faře v Nové Hradečné, přes někoho poslat nebo dát v Nové 

Hradečné a v Libině do pokladničky v předsíni kostela. Sbírka skončí 13. 

prosince.  

            o. Karel  


