
 

FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

 Evangelista zapsal o Ježíšovi, že se pevně rozhodl jít do Jeruzaléma. Věděl, co ho tam 

čeká. O svém utrpení a smrti několikrát učedníkům říkal. Ale byl to hlavní cíl jeho pozemského 

života. Vykoupení lidí, osvobození od zlého. On chtěl své poslání naplnit. Nemusel, chtěl. My 

prožíváme svůj život. Jsme křesťané, víme, jak bychom měli žít. Víme, jak by mělo vypadat 

manželství, jak by měl žít svůj život kněz. V různých chvílích si připadáme slabí, selháváme, 

nedaří se nám naplňovat ideál. A když na nás tlačí vědomí, že se musím nějak chovat, že mám 

naplňovat Boží přikázání, cítíme tlak a reakcí může být, že všeho nechám. Ale můžeme dojít 

k závěru, že nemusím, ale chci. Chci jednat správně, chci se držet Božích slov. Ne kvůli strachu 

z Boha, ale protože je to dobré. Bůh mi ukazuje dobrou cestu a já chci po ní jít. To je pravá 

svoboda, o které píše apoštol Pavel. A ve své slabosti mohu stále s důvěrou hledět k Bohu, 

protože jemu na mně záleží. 

 

POZVÁNÍ 

 Připomínám pozvánku pro děti na letní farní tábor, který se uskuteční v Sobotíně od 17. 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. Protože jsou ještě volná místa, je možné ještě děti přihlásit. 

 Také připomínám pozvání na DOLANCAMP - týdenní tábor pro teenagery od 15 do 19 let 

Začátek v neděli 24. července večer, konec v neděli 31. července po obědě. Náklady spojené 

s touto akcí (ubytování, strava, režijní náklady) činí 2 000,- Kč na celý pobyt pro jednoho 

účastníka. Přihlášky na webu https://akce.blahoslavenstvi.cz/dolancamp-2022 

 Mons. Jan Graubner bude v sobotu 2. července uveden v pražské katedrále na 

svatovojtěšský stolec. Slavnost se koná v 10 hodin.  

Kdo by chtěl našemu dlouholetému arcibiskupovi poděkovat za jeho službu, je zván do 

olomoucké katedrály ve čtvrtek 30. června. V 17 hodin bude mše svatá u příležitosti výročí 

posvěcení katedrály. Při ní se Mons. Graubner rozloučí s naší arcidiecézí. 

 Cyrilometodějské slavnosti na Velehradě se uskuteční v pondělí a úterý 4. a 5. července. 

Hlavní poutní mši svatou v úterý v 10,30 hodin bude slavit kardinál Michael Czerney, rodák 

z Brna a jeden z nejbližších spolupracovníků papeže Františka.  

 

OZNÁMENÍ 

 Návštěvy nemocných budou ve čtvrtek dopoledne v Nové Hradečné a odpoledne v Libině. 

V Oskavě nyní není nikdo, kdo by chtěl přijímat doma svaté přijímání proto, že nemůže do 

kostela. 

 Společenství modlitby matek se sejde v úterý v Troubelicích po mši svaté. 

 

Sbírky 

Sbírka 19. 6.: Nová Hradečná – 3931,- Kč; Libina – 3532,- Kč;  

Jiné sbírky: Mostkov – 2340,- Kč; Troubelice – 600,- Kč. 
                      

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Karel 

 

 



 

P O Ř A D  B O H O S L U Ž E B  
26. týden 2022 

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
26.6. 

13. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 1. týdne 

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 

Pondělí 
27.6. 

 
Libina 

18:00 
Za + Miladu Horákovou, oběti 
komunizmu a duše v očistci 

do 19:30 Adorace 

Troubelice 18:30 Modlitba Růžence 

Úterý 
28.6. 

Památka sv. Ireneje, 

biskupa a mučedníka 

Pískov 16:00 Modlitba Růžence 

Oskava 14:30 Pohřeb paní Františky Frankové 

Troubelice 18:00 Za rodiče z obou stran, živé a + děti 

Středa 
29.6. 

Slavnost  

SV. PETRA A PAVLA, 

APOŠTOLŮ 

Libina 16:30 
Za děti, které se nemohly narodit, 

jejich rodiče, a za úctu k životu 

Oskava 18:00 Mše svatá 

Nová Hradečná 
20:00 – 
21:00 

Adorace 

Čtvrtek 
30.6. 

Svátek  

Výročí posvěcení 

katedrály 

Troubelice 18:00 Modlitba Růžence 

Libina 17:30 Modlitba Růžence 

Dolní Libina 
17:30 Adorace 

18:00 Mše svatá 

Pátek 
1.7. 

Votivní mše sv.  

o Božím milosrdenství 

Libina 

16:00 Adorace 

16:30 
Za matky v požehnaném stavu, za dar 

zdravím pro ně i pro jejich děti 

Nová Hradečná 
17:30 Adorace 

18:00 Mše svatá 

Sobota 
2.7. 

 Troubelice 6:30 Modlitba Růžence 

Neděle 
3.7. 

14. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 2. týdne 

Nová Hradečná 7:50 Za + manžela Františka Melicheríka 

Libina 9:30 Za farníky 

Oskava 11:00 
Za Františku, Bohumila a Zdenku 

Bartlovy 
 
 

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

Odpověď Žalmu:  Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.  
 

AMADEO CENCINI: MÁŠ-LI MĚ RÁD, NEDOVOL MI VŠECHNO (KNA 2016) 

Ten, kdo je vychováván k tomu, aby se uměl odříci vlastních požadavků, zůstává 
nohama na zemi, má k druhým lidem úctu a žije ve zdravém napětí ve vztahu 

k budoucnosti a k svému osobnímu růstu. 


