FARNÍ LISTY
Milí farníci!
V sobotu se zúčastním v Praze modliteb za smíření mezi katolíky a protestanty. Jedná se
o akci k 400. výročí bitvy na Bílé hoře, která s následnou rekatolizací prohloubila rozdělení
mezi katolíky a protestanty u nás. Objevují se námitky, že taková gesta už byla učiněna v 90.
letech minulého století a není potřeba to pořád připomínat. Na Valašsku, kde bylo evangelíků
více, jsme měli s evangelickými duchovními dobré vztahy, ale nemyslím si, že by všechny rány
byly úplně uzdraveny. Zvláště u věřících obou stran, kteří patří ke starší generaci, přetrvává
určitě napětí a nepochopení. Proto jsem přijal pozvání jednoho spolubratra, který je v této
iniciativě zapojen. Původně měla tato akce proběhnout loni v listopadu a v malé míře skutečně
proběhla. Nyní se jedná o náhradní termín, kdy to bude možné uskutečnit ve větší míře. Celou
akci bude možné sledovat na televizi NOE.
Ježíš nám v evangeliu připomíná, že je vinný kmen a my jsme ratolesti. Jestliže jsme
s ním spojeni, můžeme čerpat sílu k životu podle jeho slov. Stále platí Ježíšova výzva, abychom
žili v lásce jedni k druhým. A k naplnění této výzvy stále něco zbývá. A to nejen mezi různými
vyznáními, ale často i mezi blízkými lidmi stejného vyznání.
POZVÁNÍ
 Zveme ke sledování televizního přenosu
TV Noe z Bílé hory v sobotu 8. května, kde
od 14,30 hodin proběhne akt smíření mezi
katolickými kněžími a protestantskými
pastory. Připojte se k nám v modlitbě i vy a
přeneste tento akt smíření i do vašeho okolí.

OZNÁMENÍ
 Společenství Modlitby matek se sejde v úterý v 15,30 hodin v Oskavě a ve čtvrtek v 18
hodin v Libině.
 Návštěvy nemocných se uskuteční ve čtvrtek dopoledne v Nové Hradečné a odpoledne
v Libině a Oskavě.
 Požehnání domů, nově pořízených dopravních prostředků či pracovních strojů,
pracovišť, drobných předmětů náboženské úcty apod. rád udělám na požádání.
Sbírky
Sbírka 25. 4.: Nová Hradečná – 3260,- Kč; Libina – 2090,- Kč; Oskava – 1210,- Kč.
Jiné sbírky: Dolní Libina – 515,- Kč; Troubelice – 964,- Kč; Dolní Libina – 405,- Kč.
Libina pokladničky: strom života – 425,- Kč, časopisy – 780,- Kč, na opravy – 2526,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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Liturgická oslava

Místo
Nová Hradečná

5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Neděle
2.5.

Libina

Žaltář 1. týdne

Oskava

Pondělí
3.5.
Úterý
4.5.

Čtvrtek
6.5.

18:00

Za Štěpána Volfa

do 19:30

Adorace

Troubelice

18:30

Modlitba Růžence

Pískov

17:00

Modlitba Růžence

Troubelice

18:00

Za živou a + rodinu Pavlíkovu,
Včelaříkovu, Maixnerovu a duše v o.

17:30

Adorace

Libina

18:00 Mše svatá

Troubelice

20:00 –
21:00

Adorace

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Libina

17:30

Modlitba Růžence

18:00

Za Komunitu Blahoslavenství

do 19:30

Adorace

16:00

Adorace

16:30

Za + Oldřicha a Helenu Němečkovy,
duše v očistci a ochranu živé rodiny

17:30

Adorace

18:00

Za požehnání pro letní tábory
a potřebné dary pro organizátory

6:30

Modlitba Růžence

7:00

Za dar zdraví

Nová Hradečná

7:50

Za farníky

6. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Libina

9:30

Za živou a + rodinu Látalovu, za + rod.
Kaňákovu a + Růženu Červenou

Žaltář 2. týdne

Oskava

Památka
sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

Oskava

Libina
Pátek
7.5.
Nová Hradečná
Panny Marie,
Sobota
8.5. Prostřednice všech milostí

Neděle
9.5.

Za živou a + rodinu Karlíčkovu,
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
7:50

Májová pobožnost

Dolní Libina

Středa
5.5.

Úmysl

18:00

Troubelice
Svátek
sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

Čas

Troubelice

Troubelice

11:00 Za Marii Kubíčkovou, rodiče a duše v o
18:00

Májová pobožnost

Telefonní kontakt na faru v Nové Hradečné: 731 128 189, na faráře P. Karla Janečku: 731 621 197.
Odpověď Žalmu: Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.

