FARNÍ LISTY
Milí farníci!
V současné době je jistě mnoho věcí, které nás zneklidňují. Naši protestantští přátelé
(kteří se podíleli na loňské iniciativě smíření) přišli s iniciativou půstu za národ. Je to uvedeno
níže pod nadpisem POZVÁNÍ. Text jsem do farních listů zkrátil, celý je uvedený na webu
farnosti. Kdo nemá možnost si ho na webu najít, může mne požádat o vytištění. V prvním čtení
z proroka Izaiáše dnešní neděle Bůh ujišťuje, že zůstává věrný svému lidu. I s námi je Bůh.
O jeho věrnosti pochybovat nemusíme. Vyjádřeme intenzivnějším způsobem i my touhu zůstat
s ním. Výzva je zasazena do týdne modliteb za jednotu křesťanů.
POZVÁNÍ
Milí bratři a sestry,
Obracíme se na vás s naléhavou výzvou k modlitbám a půstu za naši zemi. Jsme vděční
Bohu, že vyslýchá modlitby svého lidu. Není však vyhráno. Vidíme, že společnost, ve které
žijeme, se rychle mění, a Je zjevné, že se věci už nevrátí do starých kolejí, Jako byly před
pandemií koronaviru. Naše společnost čelí určitým hrozbám, Jako Je ekonomická či
energetická krize, prudký růst inflace, znehodnocení měny, hrozí bezpečností rizika, politická
nestabilita a stále není vyhráno v boji s nebezpečným virem. Zároveň je současná situace
velkou příležitostí pro Boží lid, aby ukázal na záchranu v Ježíši Kristu.
Vnímáme, že je čas se pokořit před Pánem Ježíšem, roztrhnout v pokoře a oddanosti své
srdce a vyjádřit Kristu na jedné straně vděčnost, že naši zemi stále ochraňuje, a na straně druhé
prosit za odpuštění hříchů svých a svého národa. Přichází nám na mysl tento biblický verš s
velkým zaslíbením od Boha: „... Pokud můj lid, který se nazývá mým jménem, se pokoří a bude
se modlit a hledat moji tvář a odvrátí se od svých zlých cest, tehdy je vyslyším z nebe,
odpustím jim jejich hřích a uzdravím jejich zemi." 2 Pa 7,14
Proto vás prosíme, připojte se k třídennímu půstu a modlitbám ve dnech 20. – 22. 1. 2022.
Půst začne už ve středu v 18 hodin a skončí v 18 hodin v sobotu, je na vás, jakou formu pustu si
zvolíte. Před Bohem je to vzácné. Setkejte se ke společným modlitbám ve vaší modlitební
skupině, ať už osobně, či Online. Věříme, že vás Pán Bůh povede v modlitbách skrze svého
Ducha.
OZNÁMENÍ
 Děkuji všem, kteří uklidili vánoční výzdobu. Úklid nebývá tak povznášející, jako když se
výzdoba dělá. Ale je také potřebný.
Sbírky
Sbírka 9. 1.: Nová Hradečná – 3950,- Kč; Libina – 2096,- Kč; Oskava – 1340,- Kč.
Jiné sbírky: Mladoňov – 570,- Kč; Troubelice – 220,- Kč; Dědinka – 190,- Kč.
Betlém: Oskava – 722,- Kč, Troubelice – 299,- Kč, Nová Hradečná – 1290,- Kč.
V neděli 23. ledna je sbírka na Biblické dílo.
Výsledky Tříkrálové sbírky:
Nová Hradečná 30 442,- Kč; Lipinka 11 143,- Kč; Troubelice 82 024,- Kč; Libina 71 034,- Kč;
Oskava 27 017,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Otec Karel

POŘAD BOHOSLUŽEB
3. týden 2021
Den

Liturgická oslava

Neděle
16.1.

2. neděle v mezidobí

Pondělí
17.1.
Úterý
18.1.

Žaltář 2. týdne

Památka
sv. Antonína, opata

Památka Panny Marie,
Matky jednoty křesťanů

Středa
19.1.

Místo

Čas

Úmysl

Nová Hradečná

7:50

Za farníky

Libina

9:30

Za spásu nenarozených dětí

Oskava

11:00

Na úmysl dárce

18:00

Za Václava Volfa

do 19:30

Adorace

Troubelice

18:30

Modlitba Růžence

Pískov

16:00

Modlitba Růžence

Troubelice

18:00

Za + Václava Kusáka, rodiče, sestru
a duše v očistci

Dolní Libina

16:00

Modlitba Růžence

17:30

Adorace

18:00

Za Komunitu Blahoslavenství

Nová Hradečná

20:00 –
21:00

Adorace

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Libina

17:30

Modlitba Růžence

18:00

Za Hanu Volfovou

do 19:30

Adorace

Nová Hradečná

18:00

Za + Svatavu Lakosilovou, manžela
a duše v očistci

Troubelice

7:30

Modlitba Růžence

Třemešek

16:30

Za + Ludmilu Weiglovou a její rodinu

Troubelice

18:00

Libina

Obědné

Čtvrtek
20.1.

Oskava
Pátek
21.1.

Památka
sv. Anežky Římské,
panny a mučednice

Sobota
22.1.

Neděle
23.1.

3. neděle v mezidobí
Neděle Božího slova
Žaltář 3. týdne

Nová Hradečná
Libina
Oskava

Za živou a + rodinu Otevřelovu
a Mikuškovu
Na poděkování za přijatá dobrodiní pro
7:50
celou rodinu a duše v očistci
9:30

Za farníky

11:00 Za + Martina Slováka, manželku a otce

Telefonní kontakt na faru v Nové Hradečné: 731 128 189, na faráře P. Karla Janečku: 731 621 197.
Odpověď Žalmu: Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.

JOSEPH RATZINGER, BŮH A SVĚT (BARRISTER & PRINCIPAL, O.S.)
Jestliže hledám rychlé štěstí, pak moje víra nebude mít na růžích ustláno. Jeden
z důvodů dnešní krize víry je asi právě ten, že požitek a štěstí si chceme odnášet
hned, že nechceme riskovat dobrodružství, které trvá celý život.

