FARNÍ LISTY
Milí farníci!
V kalendáři máme nový letopočet, čas se přesunul do dalšího roku. Avšak my dostáváme
každý den nový čas milosti, abychom mohli poznávat Boha, abychom mohli růst v lásce
k němu i jeden k druhému. Když si nás Pán vyvolil, abychom s ním měli společenství, připravil
pro nás také všechny potřebné dary. Modleme se za sebe navzájem, jak to dělal apoštol Pavel
za věřící z Efezu. Modleme se, abychom uměli chápat, jak máme žít. Abychom uměli
objevovat Boží dary a také je v životě správně používat. Tak nás bude naplňovat radost ze
společenství s ním a z jeho lásky, kterou také skrze obdarování můžeme poznávat.
PRO PŘIPOMENUTÍ
Kromě Desatera Božích přikázání církev zdůraznila některé věci ještě tzv. církevními
přikázáními: PATERO PŘIKÁZÁNÍ CÍRKEVNÍCH
1. O nedělích a zasvěcených svátcích se účastnit mše sv. a zachovat pracovní klid.
2. Vyzpovídat se ze svých hříchů alespoň jednou za rok.
3. Přijmout Svátost oltářní alespoň ve velikonoční době.
4. Zdržovat se od požívání masa a zachovávat půst újmy ve stanovené dny.
5. Přispívat církvi na její potřeby.
Na to první z nich si vzpomenu vždy 1. ledna, když na zasvěcený svátek Matky Boží,
Panny Marie vidím v kostele méně lidí. Nápadné to bývalo více na Slovácku a Valašsku, kde se
někteří lidé s námahou přiměli, aby před Vánocemi přijali svátost smíření a hned na Nový rok
díky své nepřítomnosti v kostele ztratili možnost bez další svátosti smíření přijímat svaté
přijímání. Církev připomíná důležitost oslavy Narození Páně a Zmrtvýchvstání Páně
prodlouženým slavením, tzv. oktávem. Celý následující týden po zmíněných slavnostech je
liturgicky významnější. Přidává se „Sláva na výsostech Bohu“ a není možné slavit jinou
památku ani slavnost, která by do toho týdne připadla. Bohužel oktáv Narození Páně končí
právě 1. ledna oslavou Matky Boží, což nemusí připadat jako dobrý nápad po silvestrovských
oslavách. Na druhou stranu to může být pro katolíka jakási prověrka, co považuje v životě za
důležité a na čem staví svůj život. Zda mu jde více o zábavu nebo o obdiv nad Božím dílem a
vyprošení si požehnání do nového roku.
OZNÁMENÍ
 Tříkrálová sbírka pro Charitu proběhne v našich farnostech opět koledováním dům od
domu v sobotu 8. ledna. Jen v Libině začne koledování již v pátek 7. ledna. A podle situace
může trvat až do neděle.
Požehnání koledníkům bude v Oskavě ve čtvrtek 6. ledna po bohoslužbě (asi v 18,45
hod.), v pátek 7. ledna v Libině po 17. hodině, v Nové Hradečné také v pátek po bohoslužbě
(asi 18,50 hod.) a v Troubelicích v sobotu 8. ledna v 9 hodin.
Koledníci v Oskavě se sejdou v sobotu 8. ledna v 9 hodin na faře.
 Návštěvy nemocných budou v Oskavě a v Libině v pondělí od 16. hodiny, v Nové
Hradečné ve čtvrtek od 9 hodin.
Sbírky
Sbírka 26.12.: Nová Hradečná – 3751,- Kč; Libina – 2701,- Kč; Oskava – 1245,- Kč.
Jiné sbírky: Mladoňov – 1830,- Kč; Lazce – 540,- Kč; Dolní Libina – 680,- Kč;
Troubelice – 1590,- Kč; Libina 1. 1. – 2040,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Otec Karel

POŘAD BOHOSLUŽEB
1. týden 2021
Den
Neděle
2.1.

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

2. neděle po Narození
Páně

Nová Hradečná

7:50

Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o požehnání a pomoc

Libina

9:30

Za farníky

Žaltář 2. týdne

Úterý
4.1.

Čtvrtek
6.1.

Adorace

18:00

Za + Rozálii Tkadlecovou, manžela a
děti

Troubelice

18:30

Modlitba Růžence

Pískov

16:00

Modlitba Růžence

18:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní
v uplynulém roce s prosbou za dar
zdraví, ochranu a pomoc Boží

18:00

Za Štěpána Volfa

Do
19:30

Adorace

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Libina

16:30

Troubelice

Vigilie slavnosti

Slavnost
ZJEVENÍ PÁNĚ

Nová Hradečná

Oskava
Libina

Pátek
7.1.

Nová Hradečná
Troubelice

Sobota
8.1.

Neděle
9.1.

Svátek Křtu Páně

11:00 Mše svatá
17:30

Dolní Libina

Pondělí
3.1.

Středa
5.1.

Oskava

Za dar zdraví, dary Ducha sv. a ostatní
potřebné dary pro celou živou rodinu
Za děti, které se nemohly narodit,
18:00
jejich rodiče a za úctu k životu
16:00

Adorace

16:30

Za rodinu Rotterovu

18:00

Za pracovníky charity a za všechny
dobrovolníky

7:30

Modlitba Růžence

8:00 Mše svatá

Mladoňov

16:30

Za + Hedviku Kusákovou, rodiče,
bratra a duše v očistci

Nová Hradečná

7:50

Za + Jana Rendu, manželku a rodiče

Libina
Oskava

9:30 Mše svatá
11:00

Za farníky

Telefonní kontakt na faru v Nové Hradečné: 731 128 189, na faráře P. Karla Janečku: 731 621 197.
Odpověď Žalmu: Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.

HELEN EXLEY, PRO KLID V DUŠI (SLOVART, S. R. O. PRAHA 2013)
Bůh mi dal klid, abych mohl přijmout to, co nemohu změnit,
odvahu změnit to, co mohu a moudrost, abych poznal rozdíl.

