
FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

 Náš Král nám dnešní neděli připomíná v evangeliu, že každý skutek lásky bude velkoryse 

odměněn. Bohužel podle spravedlnosti zase každé zanedbání vykonat něco dobrého pro druhé 

potrestáno. Sám se necítím dobře, když si uvědomím, kolik příležitostí a času k vykonání 

něčeho dobrého jsem promarnil. Ale stále máme možnost se o něco pokoušet. Snazší je to 

většinou pro známé nebo pro lidi na jiném konci světa. Doma v rodině to bývá nejtěžší. Možná 

i proto prožíváme tuto dobu, abychom se učili více obnovovat a rozvíjet lásku k těm nejbližším. 

 

POZVÁNÍ 

Teprve třetím rokem se připomíná i v naší zemi Červená středa, mezinárodní připomínka lidí 

pronásledovaných pro víru. Letos připadá na 25. listopad. Přijmout náboženskou víru nebo 

změnit vyznání patří mezi základní lidská práva. V mnohých zemích na světě je lidem toto 

právo odpíráno. I když nebudou společná shromáždění, nemáme ani nějaké technické zařízení, 

abychom nasvítili červeným světlem kostel, může se zapojit každý doma. Pokud bychom to 

dělali jen ve chvíli, kdyby se to týkalo našich příbuzných či známých, byl by to náš vlastní 

zájem. 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. 

 V rámci Červené středy se bude od 13.00 hod. konat online konference s českými 

i zahraničními hosty a konkrétními svědky pronásledování, poté proběhne křesťansko-

židovská modlitba za účasti pana nuncia Charlese D. Balva. Tlumočení do češtiny zajišteno. 

Konferenci bude možné sledovat na TV Noe a na www.facebook.com/IKDPcz 

 

OZNÁMENÍ 

 Společenství Modlitby matek se sejde v úterý v 19 hodin v Troubelicích. 

 Žehnání adventních věnců bude na začátku bohoslužeb 1. adventní neděle nebo dle 

individuální domluvy 

 

Dary na opravy od začátku nouzového stavu celkem za farnost včetně kostelních pokladniček: 

Nová Hradečná – 7602,- Kč; Libina – 6608,- Kč; Oskava – 3750,- Kč. 
                      

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.  
 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Karel 

http://www.facebook.com/IKDPcz


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

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
22.11. 

Slavnost JEŽÍŠE 

KRISTA KRÁLE 

Nová Hradečná 7:50 
Za + Bohumila Sittka, celou rodinu 

Sittkovu, rodinu Štenclovu, Skácelovu, 
Bartoňkovu a za duše v očistci 

Libina 9:30 Za + Annu Černou 

Oskava 11:00 Za farníky 

Pondělí 
23.11. 

 
Libina 

18:00 
Za děti, které se nemohly narodit, za 

jejich rodiče a úctu k životu 

do 19:30 Adorace 

Troubelice 18:30 Modlitba Růžence 

Úterý 
24.11. 

Památka 

 sv. Ondřeje Dung Laca, 

kněze, a druhů, mučedníků 

Pískov 17:00 Modlitba Růžence 

Troubelice 18:00 Za + manžela, oboje rodiče a duše v o. 

Středa 
25.11. 

 

Dolní Libina 16:00 Modlitba Růžence 

Mostkov 
17:30 Adorace 

18:00 Za Andělu, Miroslava a Pavla Strakovy 

Troubelice 
20:00 – 
21:00 

Adorace 

Čtvrtek 
26.11. 

 

Troubelice 18:00 Modlitba Růžence 

Libina 17:30 Modlitba Růžence 

Bedřichov 
18:00 Za + rodinu Holomkovu 

do 19:30 Adorace 

Pátek 
27.11. 

 Nová Hradečná 18:00 Mše svatá 

Sobota 
28.11. 

 

Troubelice 7:30 Modlitba Růžence 

Nová Hradečná 8:00 Modlitba Růžence 

Pískov 16:30 
Za požehnání a pomoc pro stavbu 

kláštera 

Troubelice 18:00 
Za počaté děti a za rodiče, kteří děti 

s láskou přijali 

Neděle 
29.11. 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
 

Žaltář 1. týdne 

Nová Hradečná 7:50 
Za + manžela Josefa, rodiče z obou 
stran, rodinu Kretíkovu, Díbalovu, 

Latkovu a Gajdošovu 

Libina 9:30 Za farníky 

Oskava 11:00 Za členy společenství živého růžence 
 
 

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

UPOZORNĚNÍ: 

Povolený počet účastníků bohoslužeb je v současnosti 15. I v případě, že bude 

zvýšen na 20, je potřeba si místa na mši svaté telefonicky rezervovat, zvláště ve 

farnosti Nová Hradečná. Je to nepříjemné, ale zatím se to nedá jinak dělat. 

Případně je možné domluvit se na podání sv. přijímání mimo mši svatou. 


