FARNÍ LISTY
Milí farníci!
V evangeliu Pán říká, že nepřišel dát zemi mír, pokoj, ale rozdělení. Mnozí z nás by
určitě od Mesiáše, který je navíc samotným Bohem, čekali pravý opak. Ale vidíme, že Boží
slovo je realistické – pokud totiž má člověku zůstat jeho svoboda, díky které smíme být Božími
partnery, tak to jinak nepůjde. Je třeba se smířit s tím, že budou i takoví, kteří své svobody
zneužijí ke zlu, a z toho plyne ono rozdělení, o kterém Ježíš mluví. Kdo chce kráčet jeho
cestou, nemůže kráčet cestou lidí, pro které jsou vším hodnoty pomíjející. Kdo chce žít
v pravdě, nemůže být zajedno s těmi, kteří v pravdě nežijí, naopak, je pro ně dokonce jakousi
výčitkou. Proto dělící rovina mezi dětmi světla a dětmi temnoty vede nejednou i napříč
nejužšími rodinnými vztahy, jak o tom mluví Ježíš. Ale toto není jeho poslední slovo.
Ježíš přišel vrhnout na zem oheň Ducha svatého, který proměňuje srdce lidí. Tento oheň
přetavuje a činí, že se hledáme Boží cesty a jsme ochotni po nich jít. Tak docházíme k jednotě
s Bohem a tím i mezi sebou. Proto se Ježíš těšil, až se tento oheň projeví.
Důsledek působení Božího Ducha budeme slavit v pondělí. Je to Nanebevzetí Panny
Marie. Na ní se jeho působení projevilo nejvíce a proto je už nyní ve slávě Boží i se svým
tělem. Maria je prvním člověkem, na kterém se naplnila Boží zaslíbení. Neboť ona byla plná
Ducha svatého. Tato slavnost patří mezi ty, kdy by si měl křesťan najít čas a zúčastnit se mše
svaté, aby mohl oslavit Boha a připravil se také na naplnění Božích zaslíbení na něm
samotném.
POZVÁNÍ
 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 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
OZNÁMENÍ
 Udělování svátosti nemocných pro ty, kteří jsou schopni přijímat ji při bohoslužbě v kostele,
připravuji na září. Přesný termín ještě upřesním.
Sbírky
Sbírka 7. 8.: Nová Hradečná – 1985,- Kč; Libina – 890,- Kč; Oskava – 1350,- Kč.
Jiné sbírky: Troubelice – 320,- Kč.
V neděli 21. srpna bude SBÍRKA NA OPRAVY.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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Den

Liturgická oslava

Místo

Neděle
14.8.

Pouť k sv. Vavřinci

Nová Hradečná

Pondělí
15.8.

Slavnost
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE

Úterý
16.8.

Středa
17.8.

Čtvrtek
18.8.

Čas

Úmysl

10:00

Za farníky a poutníky

14:30

Svátostné požehnání

Oskava

15:00

Za + P. Josefa Bálku

Libina

16:30

Za + manžela Jiřího a + rodiče

Troubelice
Pískov

16:00

Modlitba Růžence

Libina
Pouť k sv. Rochu

18:00

Ať na životní cestě vykonáme vše,
k čemu jsme posláni, a dosáhneme
cíle u Pána

Nová Hradečná

7:00

Za Václava Volfa

Dolní Libina

16:00

Modlitba Růžence

Troubelice

20:00 –
21:00

Adorace

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Libina

17:30

Modlitba Růžence

18:00

Za + Bedřicha Franka, manželku,
rodiče a duše v očistci

do 19:30

Adorace

Nová Hradečná

18:00

Za + Marii a Oldřicha Kovářovy

Troubelice

7:30

Modlitba Růžence

Třemešek

16:30

Za děti, které se nemohly narodit,
jejich rodiče a za úctu k životu

Troubelice

18:00

Za + vnuka

Nová Hradečná

7:50

Za + manžela MVDr. Gustava Běleše

Oskava
Pátek
19.8.
Sobota
20.8.

Neděle
21.8.

Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve

21. neděle v mezidobí
Žaltář 1. týdne

18:00 Mše svatá

Libina
Oskava

9:30 Mše svatá
11:00

Za farníky

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

Odpověď Žalmu: Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Odpověď Žalmu v Nové Hradečné: Blaze muži, který se slitovává a
půjčuje.
JAN SOKOL, NADĚJE NA NEDĚLI (VYŠEHRAD 2017)
Křesťan by neměl zapomenout, že předmětem křesťanské naděje není jen bohatý
a spokojený život, který tak jako tak skončí smrtí. Naopak, těšíme se, že jednou
přijde Boží království, kde už nebude bolest ani smrt.

