
 

FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

 Ve druhém čtení i v evangeliu čteme opět silnou výzvu: „Milujte se navzájem!“ Myslím, 

že máme zkušenosti, jak to může působit mezi dětmi, nebo i dospělými, když jim někdo druhý 

řekne: „Neubližujte si. Přece se musíte mít rádi!“ K ničemu to zpravidla nevede. Navíc je slovo 

láska různě překrucováno a každý jeho význam může chápat jinak. Přesto je to základní slovo 

evangelia a tedy i křesťanského náboženství, které nelze zrušit ani nijak nahradit. 

 Nejde o nějaké lidské zalíbení nebo rozkoš. Jde o lásku, která vychází z Boha, je tedy 

Božím darem. Nelze tedy říct, že jakékoli lidské milování je podílem na životě Božím, nebo 

dokonce setkání s ním. Zároveň jsem se setkal s tragickým omylem některých křesťanů, kteří 

byli přesvědčeni, jak jsou dobří křesťané. Přitom lidé v jejich okolí trpěli jejich sobectvím a 

bezohledností. Nemluvě o tom, že z nich sršela nenávist proti některým skupinám lidí nebo 

jednotlivcům. Na druhou stranu jsou lidé, kteří neumí milovat, protože sami nezakusili přijetí a 

lásku od druhých. Nemálo lidí to nezakusilo ani od svých rodičů. Jsou takoví, kteří chtějí, aby 

jim druzí dokazovali lásku. „Jestli mne máš rád(a), tak …“ Nedochází jim však, že z jejich 

strany toto láska není, ale je to projev vlastního sobectví. A tak se někteří dožadují lásky, ale 

sami ji dát nechtějí. Mohli bychom poukázat na další defekty. Cílem však je usilovat o 

podobnost s Bohem. 

 Bůh nám stále ukazuje svou lásku. Vyvolil si nás, abychom byli přáteli. Abychom se 

z jeho lásky mohli těšit a žít z ní. A zdá se, že je pro nás těžké tomu uvěřit, i když to slyšíme 

stále dokola. Já jsem poznal na sobě, že jsem vyvolen, v případě svého kněžství. To jsem si 

opravdu nevybral. Nesnil jsem o tom, jak by to bylo hezké, když bych si oblékl parádní roucha 

a slavil bohoslužbu. Zakusil jsem přijetí a lásku doma v rodině. Viděl jsem vzory dobrých 

a obětavých kněží. Obojí s poznáním, že to není dokonalé, protože jsme lidé poznamenaní 

hříchem. Něco mne povzbuzovalo, nebo přitahovalo, abych se také stal knězem. A já jsem s tím 

souhlasil. Ale mohl jsem tak učinit, protože už jsem byl křesťanem. A to také nebyla moje 

zásluha, ani volba. Také toto povolání jsem přijal. A děkuji za to. Buďme vděčni za Boží 

vyvolení a opravdu věřme v Boží nekonečnou lásku, aby mohla být vidět i na nás. 

 

POZVÁNÍ 

 Letní škola Božího slova se koná v arcibiskupském kněžském v Olomouci ve dnech         

28. – 31. července. Téma je Boží požehnání vs. lidská slabost. Jak Bible vypráví o životě 

každého z nás. Přihlášky a informace na www.katechetiolomouc.cz.  

 

OZNÁMENÍ 

 Společenství seniorů se sejde ve čtvrtek v 8,30 hodin na faře v Nové Hradečné. 

 Setkání farních rad farnosti Oskava se uskuteční v úterý v 18,30 hodin na faře v Oskavě. 

 

Sbírky 

Sbírka 2. 5.: Nová Hradečná – 3400,- Kč; Libina – 1374,- Kč; Oskava – 2640,- Kč. 

Jiné sbírky: Lazce – 460,- Kč; Troubelice – 370,- Kč; Dolní Libina – 415,- Kč. 
                      

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Karel 

 

 



P O Ř A D  B O H O S L U Ž E B  
19. týden 2021 

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
9.5. 

6. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Žaltář 2. týdne 

Nová Hradečná 7:50 Za farníky 

Libina 9:30 
Za živou a + rodinu Látalovu, za + rod. 

Kaňákovu a + Růženu Červenou 

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

Troubelice 18:00 Májová pobožnost 

Pondělí 
10.5. 

 
Libina 

18:00 
Za + Františku Tučkovou, Šimona 

Pleskoně, duše v očistci a za ochranu 
živé rodiny 

do 19:30 Adorace 

Troubelice 18:30 Modlitba Růžence 

Úterý 
11.5. 

 
Pískov 17:00 Modlitba Růžence 

Mladoňov 17:30 Za živou a + rodinu Jungmannovu 

Středa 
12.5. 

 

 

 

Vigilie slavnosti 

Dolní Libina 16:00 Modlitba Růžence 

Nová Hradečná 
18:00 Za + manžela a syna 

do 
19:30 

Adorace 

Čtvrtek 
13.5. 

Slavnost 

NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ 

Troubelice 18:00 Modlitba Růžence 

Libina 16:30 Mše svatá 

Oskava 
18:00 

Za požehnání a pomoc pro stavbu 
kláštera 

do 19:30 Adorace 

Pátek 
14.5. 

Svátek  

sv. Matěje, apoštola 

Troubelice 18:00 Za Matici velehradskou 

Bedřichov 19:00 Pobožnost cesty světla 

Sobota 
15.5. 

 

Troubelice 7:30 Modlitba Růžence 

Dolní Libina 16:30 
Za děti, které se nemohly narodit, 

jejich rodiče a za úctu k životu 

Pískov 18:00 Za Vojtěcha Volfa 

Neděle 
16.5. 

7. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Žaltář 3. týdne 

Nová Hradečná 7:50 
Za rodiče Raríkovy, Melicheríkovy a 

požehnání pro živou rodinu 

Libina 9:30 Za + syna Pavla 

Oskava 11:00 Za farníky 

Troubelice 18:00 Májová pobožnost 
 
 

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

Odpověď Žalmu:  Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.  
 

ANSELM GRŰN: NEBE ZAČÍNÁ V TOBĚ (PORTÁL 2013) 

To, co děláme, děláme proto, abychom se stali milujícími bytostmi.  
Proto je láska měřítkem všeho. 


