FARNÍ LISTY
Milí farníci!
Slavnost Nejsvětější Trojice nám ukazuje, že Bůh žije ve vztahu. Jeden Bůh ve třech
osobách vytváří dokonalý vztah lásky. I nás Bůh stvořil, abychom prožívali vztahy. Vztah s ním
i s dalšími lidmi. Bez vztahů by byl život chudý. Tam, kde jsou vztahy špatné, se může stát
peklem. Proto chce Bůh stále naše srdce uzdravovat a proměňovat, abychom mohli dorůst
k opravdové jednotě s ním. Kdo sám lásku nezažil, těžko dokáže milovat druhé. Není schopen
ani v lásku věřit.
Proto nám Pán dal důkaz své lásky k nám na kříži. Ale také ho dává znovu v eucharistii.
Při každé mši svaté vydává sám sebe a nabízí se nám jako pokrm a lék. Jako člověk bez jídla
rychle ztrácí sílu a může dokonce zemřít, tak ztrácí duchovní sílu, pokud nedovolí, aby ho
posilovala Boží láska. Eucharistie – svaté přijímání je hlavním zdrojem. Ovšem Boží síla
nemůže působit ani ve chvíli, kdy člověk přijímá Pána bez víry, jen ze zvyku. Nebo dokonce
v postoji proti Bohu. To je stav, kdy člověk je ve stavu těžkého hříchu, kterého se nechce vzdát.
Chce jednat dál v rozporu s tím, co nám říká Bůh, protože se mu to tak líbí.
Od 13. století byl zaveden svátek Božího Těla, dnes nazvaný Těla a Krve Páně.
Impulzem byla mimo jiné pochybnost českého kněze Petra, který putoval do Říma, aby si
vyprosil pevnou víru v přítomnost Pána v eucharistii. Při slavení mše svaté v italské Bolseně se
hostie zbarvila krví a zanechala otisk na korporálu. Kněz tuto událost ohlásil papeži. Během 14.
století se rozšířil svátek na celou církev. Touto viditelnou a okázalou slavností chce církev
vyjádřit úctu k Pánu v eucharistii. A také chce činit zadostiučinění za zneuctívání eucharistie
jak nepřáteli církve, tak samotnými křesťany, kdy přijímají eucharistii, ale ve skutečnosti
nechtějí svůj život Bohu odevzdat. Proto prosím všechny, kdo můžete přijít tuto slavnost
oslavit, abyste se zúčastnili a s těmito úmysly projevili touhu s Pánem žít.
POZVÁNÍ
 Přijměte pozvání na pouť ke cti Matky ustavičné pomoci v Července u Litovle, která se
koná v neděli 19. června. Mše svatá s průvodem začne ve 14,30 hodin. Možnost přijat
svátost smíření bude od 13,30 hodin. Po mši svaté jste zváni do farské zahrady na malé
občerstvení.
 Zveme děti na letní farní tábor, který se uskuteční v Sobotíně od17. do 23. 7. 2022. Tábor
je pro děti od 6 do 13 let. Předběžná cena tábora je vzhledem ke zdražení stravy i ubytování
2 200 Kč (za dalšího sourozence se bude vybírat o 100 Kč méně).
Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 19. června na faru v Nové Hradečné. Můžete
osobně nebo naskenovanou na email: fanovahradecna@ado.cz.
OZNÁMENÍ
 Společenství seniorů se sejde ve čtvrtek 16. června na faře v Nové Hradečné v 8,30 hodin.
Sbírky
Sbírka 5. 6.: Nová Hradečná – 5837,- Kč; Libina – 1810,- Kč; Oskava – 2263,- Kč.
Jiné sbírky: Mladoňov – 850,- Kč; Dědinka – 290,- Kč; Hradec – 1521,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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kněze a učitele církve
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12. neděle v mezidobí
Žaltář 4. týdne

Místo

Čas

Úmysl

Nová Hradečná

7:50

Za farníky

10:00

Za živé a + obyvatele Třemešku
a dobrodince kaple

15:00

Za živé a + obyvatele Libiny

18:00

Za živé a + obyvatele Obědného

Troubelice

18:30

Modlitba Růžence

Troubelice

7:00

Za Matici velehradskou

Pískov

16:00

Modlitba Růžence

Dolní Libina

16:00

Modlitba Růžence

18:00

Za Václava Volfa

Do 19:30

Adorace

Troubelice

20:00 –
21:00

Adorace

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Libina

17:30

Modlitba Růžence

Nová Hradečná

17:00

Za ochotu přijímat eucharistii s touhou
po proměně srdcí

Oskava

18:00

Za Komunitu Blahoslavenství

Troubelice

7:30

Modlitba Růžence

Mostkov
Poutní mše svatá

16:00

Za živé a + obyvatele Mostkova

Nová Hradečná

7:50

Za + manžela Josefa, za + rodiče
Emílii a Josefa Štrbíkovy, rodinu
Kretíkovu a Díbalovu

Libina
Těla a Krve Páně

10:00

Za farníky

Třemešek
Poutní mše svatá
Dolní Libina
Poutní mše svatá
Obědné
Poutní mše svatá

Libina

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

Odpověď Žalmu: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno
po celé zemi!

JAN SOKOL, NADĚJE NA NEDĚLI (VYŠEHRAD 2017)
Život není jednoduchý a vyžaduje všechny naše schopnosti. Proto jsme dostali
hlavu, rozum a duši, abychom se v něm vyznali. A ovšem také evangelium,
abychom zbytečně nebloudili.

