
 

FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

 Ježíš před učedníky rozvíjí těžké téma. Mluví o svém utrpení a smrti. Oni si nedokázali 

představit, že jejich mistra má potkat něco tak hrozného. I dnes jsou lidé, kteří se nejen utrpení 

bojí, ale za každou cenu se mu chtějí vyhnout. A jsou jiní, kteří jsou přesvědčeni, že utrpení je 

něčím tak důležitým a záslužným, že si ho snad musí vyhledat, pokud se mu žádné zrovna 

neděje. Ještě stále doznívá v křesťanském prostředí jakási představa, že pokud netrpíme, tak nás 

ani Bůh nemůže mít rád. Ježíš sám utrpení nehledal. Prožíval hrůzu z toho, co ho čeká. Ale 

svým utrpením přišel postavit hráz proti zlu. Apoštol Jakub ukazuje původ utrpení: neovládané 

žádosti, nevraživost, sobectví. V takové atmosféře potom vznikají názory, že nás planeta 

všechny neuživí, že jsou někteří lidé méněcenní apod. Ježíš má řešení pro vztahy mezi námi 

lidmi a ukazuje ho. Není to řešení jednoduché, ale účinné. Předhánět se ve službě jeden 

druhému. A když poznáváme svá omezení, když pociťujeme své hranice, je tu on, který 

v takové chvíli může ukázat svou moc i na naší slabosti. Kéž nám to připomíná i odpověď 

dnešního žalmu. 

 

POZVÁNÍ 

 Přijměte pozvání na oslavu 300 let kostela v Libině. V neděli 26. září bude ve farním 

kostele v 10,30 hodin slavnostní mše svatá, které bude předsedat pomocný biskup 

olomoucký Josef Nuzík. 

V sobotu od 14 do 16 hodin zahraje ve farní stodole cimbálová muzika Zaryš ze Zubří 

folklórní i moderní melodie.  

V sobotu i v neděli od 15 do 17 hodin bude možná prohlídka kostela včetně věže. 

Na všechny akce bude vstup volný. 

 Přijměte pozvání na varhanní koncert, který se uskuteční v neděli 10. října. 

V 15 hodin začne ve farním kostele v Libině, v 17 hodin ve farním kostele v Nové 

Hradečné. Kromě skladeb Johanna Sebastiana Bacha zahraje Ludvík Šuranský ze Zlína díla 

dalších jeho současníků, ale i několika pozdějších autorů. Vzhledem k různosti nástrojů 

zazní na každém koncertě jiné skladby. Vstupné dobrovolné. 

 

OZNÁMENÍ 

 Děkuji všem pomocníkům za úklid kostela v Libině. Myslím, že tak důkladný úklid už pár 

let nebyl. Těším se, že také spolu prožijeme hezkou oslavu. 

 

Sbírky 

Sbírka 12. 9.: Nová Hradečná – 4262,- Kč; Libina – 1140,- Kč; Oskava – 1320,- Kč. 

Jiné sbírky: Dědinka – 1100,- Kč; Dolní Libina – 350,- Kč; Troubelice – 170,- Kč 

Pokladničky Libina: strom života – 611,- Kč, časopisy – 454,- Kč, na opravy – 3239,- Kč. 
                      

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Karel 

 

 

 

 

 



 

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

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
19.9. 

25. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 1. týdne 

 

Poděkování za úrodu 

Nová Hradečná 7:50 
Za + rodinu Bartuňkovu a živou a + 

rodinu Kotrašovu 

Libina 9:30 Za farníky 

Oskava 11:00 
Za + Miroslava Snášela, rodiče a duše 

v očistci 

Pondělí 
20.9. 

Památka  

sv. Ondřeje Kim Taegona, 

kněze,  

Pavla Chong Hasanga 

a druhů, mučedníků 

Libina 
18:00 

Za + rodinu Indrovu a manžele 
Procházkovy 

do 19:30 Adorace 

Troubelice 18:30 Modlitba Růžence 

Úterý 
21.9. 

Svátek sv. Matouše, 

apoštola a evangelisty 

Troubelice 7:00 Za Komunitu Blahoslavenství 

Libina 15:00 Pohřeb pana Jiřího Hniličky 

Pískov 17:00 Modlitba Růžence 

Středa 
22.9. 

 

Dolní Libina 16:00 Modlitba Růžence 

Mostkov 

17:30 Adorace 

18:00 
Za požehnání a pomoc pro stavbu 

kláštera 

Nová Hradečná 
20:00 – 
21:00 

Adorace 

Čtvrtek 
23.9. 

Památka  

sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

Troubelice 18:00 Modlitba Růžence 

Libina 17:30 Modlitba Růžence 

Bedřichov 
18:00 Za Hanu Volfovou 

do 19:30 Adorace 

Pátek 
24.9. 

 Nová Hradečná 18:00 Na úmysl dárce 

Sobota 
25.9. 

 
Troubelice 7:30 Modlitba Růžence 

Oskava 18:00 Za farníky 

Neděle 
26.9. 

26. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 2. týdne 

Nová Hradečná 7:50 
Na poděkování za 18 let života 

s prosbou o požehnání a ochranu a na 
jistý úmysl 

Libina 10:30 
Slavnostní mše svatá k 300. výročí 

kostela 
 
 

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

Odpověď Žalmu:  Pán mě udržuje na živu.  
 
 

PAPEŽ FRANTIŠEK, ANTONIO SPADARO: U MNE JE VŽDY OTEVŘENO (Paulínky 2014) 

Bůh se účastní našich běd, stará se o ně, přibližuje se našim ranám, vlastníma rukama je 

uzdravuje a k tomu, aby měl ruce, se stal člověkem. 


