FARNÍ LISTY
Milí farníci!
V dnešní době málokdo popírá historickou existenci Ježíše Krista. Ale mnoho lidí ho
pokládá za zakladatele jednoho ze světových náboženství. Připouštějí, že měl velké dary, že ve
svých kázáních má velmi dobré myšlenky, ale zůstává pro ně člověkem.
Když ale věříme, že je Ježíš Bůh, pak se vírou v Ježíše Krista a křtem, stáváme jednou
rodinou. V dějinách i v současnosti vidíme často, jak se někteří lidé povyšují nad jiné. Je škoda,
že i mezi námi křesťany tak často vznikají napětí i nenávist. Zdá se, že jsou to tvrdé zkoušky
naší víry, že Ježíš má skutečnou moc všechno svou láskou proměnit. Svatý Pavel ukazuje, jaký
je to nesmysl, když se mezi sebou různě rozdělujeme. A když jíme pokrm lásky, přijímáme
samotného Ježíše v eucharistii, o to víc bychom měli být navzájem sjednocováni.
POZVÁNÍ
 Letos 28. června tomu bude 25 let, co jsem byl vysvěcen
v Olomouci na kněze. Za tento dar chci poděkovat v neděli 26.
června při mši svaté v Nové Hradečné. Odpoledne od 15 hodin b
přátelské posezení na farním dvoře. Zvu všechny farníky na toto
neformální setkání, k pohoštění i pobesedování. I když vím, že je
to období naplněné různými aktivitami, budu rád, když alespoň na
chvíli přijdete.
 Centrum pro rodinu připravilo na prázdniny aktivitu Rodina na cestě. Na 50 místech naší
arcidiecéze budou čekat různé hry, hádanky, zamyšlení i příběhy a další věci. Pokud rodina
navštíví alespoň 10 míst, může získat odměnu. Aplikace a webová stránka bude
zpřístupněna od 1. července. Web: www.rodinanaceste.ado.cz.
OZNÁMENÍ
 K 30. červnu končí platnost bankovek, které mají tenký stříbrný proužek. Následující 2
roky bude možné vyměnit je na pokladnách různých bankovních institucí, které provádějí
pokladní operace. Doporučuji projít si bankovky, zvláště pokud máte uloženy doma nějaké
peníze pro horší časy.
 V úterý se koná pouť kněží za vlastní posvěcení na Svatém Hostýně. Prosím, vzpomeňte
na nás v modlitbě, abychom byli kněžími podle Ježíšova Srdce.
 Prázdninová videa pro děti Příběhy z vlčího batůžku nabízí P. Roman Vlk. Každý pátek
vyjde na YouTube nový příběh, ve kterém hrají děti dětem. Více na plakátku na stránkách
farnosti.
Sbírky
Sbírka 12. 6.: Nová Hradečná – 3485,- Kč; Dolní Libina – 2245,- Kč; Třemešek – 4253,- Kč.
Jiné sbírky: Pískov – 2408,- Kč; Obědné – 450,- Kč; Troubelice – 420,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Otec Karel

POŘAD BOHOSLUŽEB
25. týden 2022
Den
Neděle
19.6.

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl

12. neděle v mezidobí

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

18:00

Za Hanu Volfovou

do 19:30

Adorace

Troubelice

18:30

Modlitba Růžence

Pískov

16:00

Modlitba Růžence

Dolní Libina

16:00

Modlitba Růžence

18:00

Za Štěpána Volfa

Do 19:30

Adorace

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Libina

17:30

Modlitba Růžence

18:00

Za požehnání a pomoc pro stavbu
kláštera

do 19:30

Adorace

16:30

Za obrácení těch, kteří vyvolávají
a podporují násilí

Žaltář 4. týdne

Libina

Pondělí
20.6.
Úterý
21.6.

Památka
sv. Aloise Gonzagy,
řeholníka

Středa
22.6.
Vigilie slavnosti

Čtvrtek
23.6.

Slavnost NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE

Troubelice

Oskava
Vigilie slavnosti NSJ
Pátek
24.6.

Slavnost
NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA

Sobota
25.6.

Památka
Neposkvrněného srdce
Panny Marie

Neděle
26.6

13. neděle v mezidobí
Žaltář 1. týdne

Libina
Nová Hradečná

18:00 Mše svatá

Troubelice

7:30

Modlitba Růžence

Dolní Libina

16:30

Za uzdravení a pomoc Boží pro celou
živou rodinu

Lazce

18:00

Za Janu a Milana Volfovy

Nová Hradečná

7:50

Na poděkování za 25 let kněžství

Libina

9:30

Na poděkování za 40 let života
s prosbou o ochranu a požehnání

Oskava

11:00

Za farníky

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

Odpověď Žalmu: Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj.
TIMOTHY DOLAN: KNĚŽÍ PRO TŘETÍ TISÍCILETÍ (KARTUZIÁNSKÉ NAKLADATELSTVÍ 2016)
Modlitba musí být věčná, ustavičná. Stejně jako nemůžete své tělo zásobit
jídlem, třeba v pondělí se hodně najíst, abyste po zbytek týdne jíst nemuseli,
tak je to i s modlitbou.

