FARNÍ LISTY
Milí farníci!
V druhém čtení jsme slyšeli úryvek z listu Židům. Tento list byl napsán pro povzbuzení
víry. Nejspíš byl určen křesťanům, jejichž víra polevovala. Je možné, že čekali druhý příchod
Ježíše Krista. Protože však už několik desetiletí nepřicházel, byli ve víře unavení. Proto autor
připomíná postavy ze Starého zákona. Mezi nimi zaujímá zvláštní místo Abrahám. Praotec
vyvoleného národa je totiž člověk, který stále jedná. Toto jednání je odpovědí na poroučející
a slibující Boží slovo. Je to člověk, který se Bohu svěřuje, jde do neznáma a přitom nemá jinou
jistotu než Boží příslib. To je základ víry každého člověka v tomto světě. Všichni jsme na cestě.
A přes Boží přísliby je náš život cestou do neznáma. Ostudou není pochybovat či kolísat,
ostudou je nerůst, zakrnět nebo úplně uschnout. Spíše než ostudou je to neštěstím pro danou
osobu. Ježíš nás také vybízí, abychom vytrvali. Abychom se nebáli, protože Otec nám už
připravil místo ve svém království. Jde o to vytrvat, přes těžkosti a pochybnosti dál věřit a jít za
ním.
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 pouť do Neratova, která se uskuteční v sobotu 3. září.
Autobus bude vyjíždět z Oskavy v 7 hodin. V 10 hodin plánujeme mši svatou v Neratově,
v 11 hodin oběd v Neratovské hospodě. Počítám s modlitbou křížové cesty. Ve 14 hodin
bychom odjeli do zámku v Doudlebech nad Orlicí, kde je na 15 hodin domluvena prohlídka.
Po ní, případně po nějaké volné chvíli, bychom se vrátili zpět. Návrat plánujeme do 19
hodin. Cena na osobu bude 350,- Kč, k tomu ještě vstupné do zámku.
 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 kostela v Nové Hradečné před poutí bude 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.
Sbírky
Sbírka 31. 7.: Nová Hradečná – 4615,- Kč; Libina – 1320,- Kč; Oskava – 1092,- Kč.
Jiné sbírky: Troubelice – 1890,- Kč; Dolní Libina – 550,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Otec Karel

POŘAD BOHOSLUŽEB
32. týden 2022
Den

Liturgická oslava

Neděle
7.8.

19. neděle v mezidobí

Pondělí
8.8.

Úterý
9.8.

Středa
10.8.

Žaltář 3. týdne

Památka
sv. Dominika, kněze

Svátek sv. Terezie
Benedikty od Kříže,
panny a mučednice,
patronky Evropy

Svátek
sv. Vavřince, mučedníka

Místo

Čas

Úmysl

Libina

9:30

Bohoslužba slova se sv. přijímáním

Oskava

11:00

Bohoslužba slova se sv. přijímáním

Nová Hradečná

18:00

Za farníky

Libina
Pouť k sv. Filoméně

18:00

Za obnovení a prohloubení víry
a křesťanského života v našich
farnostech

do 19:30

Adorace

Troubelice

18:30

Modlitba Růžence

Pískov

16:00

Modlitba Růžence

Dědinka

18:00

Za živou a + rodinu Marešovu

DD Libina

10:00

Mše svatá

Dolní Libina

16:00

Modlitba Růžence

15 - 19

Adorační den

19:00

Za Matici velehradskou

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Libina

17:30

Modlitba Růžence

Troubelice

7:30

Modlitba Růžence

Nová Hradečná
Čtvrtek
11.8.

Památka
sv. Kláry, panny

Pátek
12.8.
Sobota
13.8.
Neděle
14.8.

Pouť k sv. Vavřinci

Libina

16:30 Mše svatá

Oskava

18:00 Mše svatá

Nová Hradečná

10:00

Za farníky a poutníky

14:30

Svátostné požehnání

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

Odpověď Žalmu: Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.

JOSEF SUCHÁR: ZÁZRAK V NERATOVĚ (KNA Praha 2018)
Život z víry není o tom, že máme neustálý pokoj a žijeme si v růžové zahradě.
Ale Kristus je s námi ve všech těžkostech a temných chvílích.
On nás z toho vyvede, nenechá nás v bažině.

