FARNÍ LISTY
Milí farníci!
Apoštol Pavel připomíná, že jsme ve křtu byli vzkříšeni s Kristem k novému životu.
Proto máme hledat to, co pochází od něho. Navazuje to na myšlenky minulé neděle, že Bůh
nám nabízí sám sebe. Spoléháme opravdu na něho? Neznamená to, že bychom měli přestat
pracovat, že bychom se neměli starat o sebe a rodinu. Ale máme si znovu uvědomovat, že se
v našem životě může stát mnoho věcí, které nejsme schopni ovlivnit. Děkujme Pánu za to, když
náš život jde cestami, které jsou pro nás příjemné, kdy jsme spokojeni s tím, co máme
a prožíváme. Zároveň nezapomínejme, že jsme v jeho rukou, když nastávají situace těžké, které
nemůžeme ovlivnit. A chvíle pohody využijme k tomu, abychom střádali bohatství v Božím
království. Bohatství získáváme tak, že jsme si vědomi obdarování Bohem a jeho dary
používáme k dobru i pro druhé. Je třeba si dát pozor na to, aby nás situace, kdy náš život jde
klidnou cestou, nevedla k pocitu, že si stačíme a Boha nepotřebujeme.
POZVÁNÍ
 Pouť k sv. Vavřinci v Nové Hradečné bude letos v neděli 14. srpna. Při té příležitosti bude
dopoledne MISIJNÍ JARMARK, jehož výtěžek slouží k podpoře vzdělání našich
adoptivních dětí na Haiti.
Mše svatá bude jen jedna, a to v 10 hodin. Po ní bude na faře možnost poobědvat guláš
nebo řízek a dopřát si další dobroty při poslechu muziky. Hrát bude skupina HUBERTUS.
Ve 14,30 bude ukončena pouť svátostným požehnáním.
Hostem a kazatelem bude bývalý farář P. Pavel Stuška.
 Přijměte pozvání na multižánrový festival UNITED, který proběhne 18. – 20. srpna ve
Vsetíně. Hlavními hodnotami jsou 3P – Kristem propojeni, proměněni a povoláni. Další
informace i zakoupení vstupenek na webu: www.festivalunited.cz
 Přijměte pozvání do Libiny:
na pondělí 8. srpna na poutní mši svatou ke cti sv. Filomény v 18 hodin ve farním kostele.
V úterý 16. srpna bude poutní mše svatá u kaple sv. Rocha v Libině také v 18 hodin.
OZNÁMENÍ
 Úklid v Nové Hradečné před poutí bude na faře v sobotu 6. srpna od 9 hodin. V kostele
v úterý 9. srpna od 15 hodin. Prosím o pomoc.
Prosím také ochotné lidi o přípravu nějakých dobrot na společné pohoštění. Můžete je
přinášet před mší svatou na faru.
 UPOZORNĚNÍ: v neděli 7. srpna mám zpovědní službu na Svatém Hostýně. Proto jsou
bohoslužby jinak, než bývá zvykem.
Sbírky
Sbírka 24. 7.: Nová Hradečná – 6755,- Kč; Libina – 1120,- Kč; Bedřichov – 3403,- Kč.
Jiné sbírky: Troubelice – 480,- Kč; Nová Hradečná pohřeb – 1829,- Kč; Mostkov – 300,- Kč;
Libina: pohřeb – 3260,- Kč, časopisy – 395,- Kč, opravy – 2041,- Kč, strom života – 429,- Kč;
Nová Hradečná časopisy – 395,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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Telefonní kontakt na faru v Nové Hradečné: 731 128 189, na faráře P. Karla Janečku: 731 621 197.

Odpověď Žalmu: Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do
pokolení!

BENEDIKT XVI.: BENEDIKTOVO EVANGELIUM (PAULÍNKY 2014)
Pán nás bere za ruku, pozvedá nás a uzdravuje. Činí tak po celá staletí.
Bere nás za ruku ve svátostech, uzdravuje nás z horečky našich vášní a hříchů
absolucí ve svátosti smíření.

V době nepřítomnosti o. Karla se v případě pohřbu nebo svátosti
nemocných pro nemocného obracejte do Uničova na P. Trzaskalika
mobil 734 684 844.

