FARNÍ LISTY
Milí farníci!
V dnešním evangeliu nejde zásadně o to, abychom se modlili za více kněží a řeholníků.
(To bychom se museli nejdříve modlit za to, aby vznikaly skutečné křesťanské rodiny s více
dětmi.) V tomto evangeliu jde především o to, že v Ježíši přichází Boží království a on zve lidi,
aby mu připravovali cestu a spolupracovali s ním. Všechny naše náboženské úkony (mše,
poutě, modlitby, přijímání svátostí a další) mají svůj smysl tehdy, když v nás připravují cestu
Ježíši, když nám pomáhají upevnit vztah s ním a také zvou do Božího království, do
společenství s Ježíšem další lidi. Pokud jsou např. církevní slavnosti jen vzpomínkou na mládí,
jak to tehdy bylo krásné, nebo jen vytržením z každodenní všednosti, abych se potom vrátil zpět
bez posily a byl otráven ze svých povinností, pak ztrácejí smysl.
V letošním roce byli pro naši arcidiecézi vysvěceni 4 novokněží. Prosím, nezapomeňte na
ně v modlitbách, neboť se v posledních letech ukazuje, že je pro některé těžké vytrvat ve
službě. Modlete se ale i za všechny ostatní.
Děkuji všem, kteří se mnou oslavili mé kněžské jubileum a také těm, kteří připravili
dobroty na odpolední posezení. Také děkuji těm, kteří se nemohli zúčastnit oslav, ale popřáli mi
telefonicky nebo pověřili někoho vyřízením pozdravu. Především však děkuji všem, kdo se za
mne modlíte.
POZVÁNÍ
 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.
 Přijměte pozvání na pouť do Staré Vody u Libavé. V sobotu 23. 7. bude mše svatá v 10
hodin a po ní přednášky a aktivity pro děti. V neděli bude mše svatá v 15 hodin a po ní bude
následovat koncert. Více informací na www.stara-voda.cz.
 Přijměte pozvání na pouť do Bedřichova, která se koná v neděli 24. 7. v 15 hodin.
OZNÁMENÍ
 Společenství Modlitby matek se sejde v Oskavě v úterý v 16 hodin a v Libině ve čtvrtek
v 18 hodin.
 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. Prosím, nabídněte ještě tábor svým známým, neboť málo dětí
znamená zase vyšší náklady. Ať se může tábor uskutečnit a nemusí se nějak zvyšovat cena.
Sbírky
Sbírka 26. 6.: Nová Hradečná – 4081,- Kč; Libina – 3178,- Kč; Oskava – 1620,- Kč.
Jiné sbírky: Dolní Libina – 430,- Kč; Troubelice – 790,- Kč; Oskava pohřeb – 4570,- Kč;
Troubelice pohřeb – 2497,- Kč; Dolní Libina – 420,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Otec Karel

POŘAD BOHOSLUŽEB
27. týden 2022
Den
Neděle
3.7.

Pondělí
4.7.

Liturgická oslava
14. neděle v mezidobí

Středa
6.7.

Čas

Úmysl

Nová Hradečná

7:50

Za + manžela Františka Melicheríka

Libina

9:30

Za farníky

Oskava

11:00

Za Františku, Bohumila a Zdenku
Bartlovy

18:00

Za Štěpána Volfa

do 19:30

Adorace

Troubelice

18:30

Modlitba Růžence

Troubelice

8:00

Za živou a + rodinu Bartuňkovu,
Otevřelovu a Mikuškovu

Mladoňov

16:30

Za rodiče Karla a Jiřinu Kaňákovy, za
prarodiče a za celou rodinu Kaňákovu

Dolní Libina

16:00

Modlitba Růžence

Dědinka

18:00

Za + rodiče Dobroslava a Augustina
Spurné a za všechny živé i + z rodiny

Troubelice

20:00 –
21:00

Adorace

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Libina

17:30

Modlitba Růžence

18:00

Za Komunitu Blahoslavenství

do 19:30

Adorace

Nová Hradečná

18:00

Za Matici Velehradskou

Troubelice

7:30

Modlitba Růžence

Dolní Libina

16:30

Za ukončení násilí ve světě a zvláště
na Ukrajině

Žaltář 2. týdne

Sv. Prokopa, opata
Slavnost

Úterý
5.7.

Místo

SV. CYRILA, MNICHA,
A METODĚJE, BISKUPA,

patronů Evropy a hlavních
patronů Moravy
Sv. Marie Goretti,
panny a mučednice

Čtvrtek
7.7.

Libina

Oskava
Pátek
8.7.
Sobota
9.7.

Pískov
Nová Hradečná
Neděle
10.7.

15. neděle v mezidobí

Libina

18:00 Mše svatá
9:30 Mše svatá

Žaltář 3. týdne

Oskava

Za farníky

7:50

11:00

Za Boží požehnání, dar Ducha sv. pro
živou rodinu

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

Odpověď Žalmu: Jásejte Bohu všechny země!

FRANCISCO FERNÁNDEZ CARVAJAL, ROZMLUVY S BOHEM (PAULÍNKY 2014)
V křesťanském životě nastává zralost právě tehdy, když se před Bohem staneme
dětmi, když se svěříme a odevzdáme jemu jako malé dítě do náručí svého otce.

