FARNÍ LISTY
Milí farníci!
Čtvrtá neděle velikonoční bývá nazývána nedělí dobrého pastýře. Nazývá se tak podle
evangelia, v němž se vždy čte některý z výroků Ježíše, že on je dobrý pastýř. V té době měl
pastýř těžkou úlohu. Najít v Izraeli, kde větší část roku neprší, dobrou pastvu nebo vodu
k napojení, nebylo lehké. Navíc musel stádo chránit před šelmami. Sám byl tak v ohrožení
života. Ježíš nás vede i dnes. Ale povolává také nás, abychom se podíleli na této úloze. I rodiče
jsou „pastýři“ svých dětí. A nestarají se jen o hmotné potřeby, ale mají dbát i o dobrý duchovní
růst dětí. O to víc jsou k tomu voláni biskupové a kněží. Věřím, že se modlíme za sebe
navzájem. Tato neděle je dnem modliteb za nová duchovní povolání. Modleme se však i za
věrnost těch, kteří už na Boží volání odpověděli. V kněžském semináři v Olomouci je nyní 19
bohoslovců pro celou Moravu v pěti ročnících, jak jste mohli vidět na nástěnkách u kostelů
nebo na webových stránkách farnosti. 6 moravských bohoslovců studuje v Římě. Letos snad
budeme mít možnost prožít i v našem děkanátu primici (první mši svatou v rodné farnosti)
Petra Janíčka, který bude vysvěcen na kněze. Primice je plánována v Újezdu na 27. června.
Nedostatek duchovních povolání i nedostatek kvalitních rodin vidím ve zpohodlnění
společnosti a menší ochotě k obětem. Tedy dělat i to, co není jednoduché a vyžaduje
přemáhání. Na druhou stranu v jiných částech světa viditelně narůstá pronásledování křesťanů.
Člověk zpohodlnělý, který chce mít jen příjemný život, těžko může obstát ve zkouškách. Proto
prosme pro nás i pro naše pronásledované bratry a sestry o odvahu a sílu žít s Kristem i tehdy,
když bude život obtížnější. On nás pak posílí, abychom v Něm došli spásy.
POZVÁNÍ
 V pátek 28. května se uskuteční NOC KOSTELŮ v Nové Hradečné. Program bude
přizpůsoben aktuálním nařízením vlády.
OZNÁMENÍ
 Společenství Modlitby matek se sejde v úterý v 19 hodin v Troubelicích.
 Pastorační rada Nové Hradečné se sejde v úterý v 18,30 hodin na faře.
 V pátek proběhlo v Nové Hradečné narychlo naplánované žehnání polím, lukám,
pastvinám, sadům a zahradám, v pondělí se ještě uskuteční v Libině. Dříve bylo toto
žehnání jen v Nové Hradečné. V Libině jsem začal žehnání od roku 2017 dělat proto, že jsou
tam také větší hospodáři. Chtěl jsem je povzbudit, aby i oni přišli prosit o požehnání pro
úrodu. To ovšem neznamená, že Oskava je vyřazena. Žehnám všem farnostem.
 Požehnání domů, nově pořízených dopravních prostředků, pracovišť apod. rád udělám
na požádání.
Sbírky
Sbírka 18. 4.: Nová Hradečná – 2140,- Kč; Libina – 1012,- Kč; Oskava – 880,- Kč.
Jiné sbírky: Troubelice – 1521,- Kč; Třemešek – 800,- Kč; Mostkov – 400,- Kč;
Bedřichov – 280,- Kč; Oskava pohřeb – 2055,- Kč;
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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Nová Hradečná
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Libina

Žaltář 1. týdne

Oskava
Pouť sv. Floriána

Poutní mše sv. za živé a + obyvatele
Lazců
Za živou a + rodinu Karlíčkovu,
7:50
Filipovu a duše v očistci
Za děti, jež byly potraceny násilím
i přirozeně, za mrtvě narozené a za ty,
9:30
které byly odmítnuty matkou po
narození
Za živé a + obyvatele Oskavy, zvláště
11:00
hasiče

Telefonní kontakt na faru v Nové Hradečné: 731 128 189, na faráře P. Karla Janečku: 731 621 197.
Odpověď Žalmu: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
MAX LUCADO: NEBOJTE SE (NÁVRAT DOMŮ 2013)

Chyba není v tom, že plánujeme. Chyba je v tom, že ze svých plánů vypouštíme
Boha. Ježíš nekritizuje blahobyt – kritizuje naši namyšlenost. Nekritizuje to, že si
klademe osobní cíle, kritizuje to, že při nich nepočítáme s Bohem.

