
 

FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

 Podobenství v evangeliu by mohlo svádět k domněnce, že komu se daří na zemi dobře, 

ten bude na věčnosti strádat a naopak. To by samozřejmě mohlo potěšit ty, kteří mají na zemi 

samé trápení. Ale to podobenství neříká. Dokonce můžeme říci, že podobenství nemá za cíl 

řešit osud boháče nebo Lazara. Jde totiž o řešení osudu těch pěti bratrů, kteří mají ještě možnost 

usměrnit svůj život a tím také ovlivnit věčnost. Občas se setkávám s lidmi, kteří vyhledávají 

různé náboženské zvláštnosti. Jednají tak často v naději, že nějaké zjevení nebo zvláštní Boží 

poselství snadněji přesvědčí jiného člověka, aby změnil svůj život. Ovšem Ježíš v podobenství 

sám zdůrazňuje, že když neposlouchají Mojžíše a proroky – tedy když se neřídí slovem, které 

vyšlo od Boha, že se nedají přesvědčit ani tím, kdyby někdo vstal z mrtvých. To je nejspíš také 

důvod, proč se vzkříšený Ježíš zjevil jen těm, kteří mu už před jeho smrtí věřili. Kdo chce žít 

dobrý život, má dost příležitostí, kde k tomu najít návod. Koho to nezajímá, nepomůže mu ani 

vidět nějaký zázrak, ani strašení peklem. Ovšem modlit se za takové má smysl, protože Bůh 

dokazuje, že jeho milost je schopna zasáhnout srdce i takových, o kterých by si člověk podle 

svého mínění myslel, že jsou už ztracení. 
 

INFORMACE Z HAITI 
O minulém víkendu na Haiti byla během politických nepokojů vyrabována Česká škola v Gonaives. 
ACHO od roku 2009 podporuje školu, kterou provozují sestry z Kongregace svatého Josefa 
v Gonaives. Tato škola se stala cílem rabování. Interiér školy byl zcela poničen a rozkraden. Ze školy 
zbyly doslova pouze holé zdi. Aby mohla začít školní docházka, bude potřeba školu opravit a znovu 
vybavit veškerým nábytkem, lavicemi a školními potřebami. Tyto opravy a znovuzahájení výuky je 
možné podpořit finančně darem na konto ACHO 43-9935450227/0100. Se sestrami jsem stále 
v kontaktu a sdělily mi, že by chtěli znovu začít výuku se čtyřměsíčním zpožděním. Bude-li to možné 
a já budu moct letos na Haiti odletět, mám v plánu přímo na místě celou situaci zmonitorovat a podat 
Vám detailnější informace. 
S pozdravem a díkem za případnou pomoc         Roman Musil, koordinátor projektů na Haiti 

 

POZVÁNÍ 

 Obecní úřad Lipinka a SDH Lipinka zvou na „Svatováclavské hody“ které se budou konat 

ve středu 28. září. 

Ve 14 hodin bude mše svatá u Kapličky sv. Václava (za nepříznivého počasí v kulturním 

domě). Po ní posezení u kávy s lipinskými koláčky. 

 Zveme na tradiční „Svatohubertskou mši svatou“ do Bedřichova. Uskuteční se v pátek 28. 

října ve 14 hodin. 
 

OZNÁMENÍ 

 Zájemci o stolní katolický kalendář ať se zapíší do 17. října do objednávkového sešitu 

vzadu pod kůrem. Zajistím hromadný nákup v Olomouci v Matici cyrilometodějské. 

 Společenství Modlitby matek se sejde v Troubelicích v úterý v 19 hodin. 
 

Sbírky 

Sbírka 18. 9.: Nová Hradečná – 4915,- Kč; Libina – 1930,- Kč; Oskava – 1780,- Kč. 

Jiné sbírky: Troubelice – 887,- Kč; Třemešek – 500,- Kč; Mostkov – 250,- Kč; 

Pokladničky Libina: strom života – 193,- Kč, časopisy – 259,- Kč, na opravy – 2939,- Kč. 
                      

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Karel 



 

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

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
25.9. 

26. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 2. týdne 

Nová Hradečná 7:50 Za farníky 

Libina 9:30 Za živou a + rodinu a duše v očistci 

Oskava 11:00 
Za + z rodiny Braunerovy, dar živé víry 

pro syna a jeho rodinu 

Pondělí 
26.9. 

 
Libina 

18:00 
Za + rodinu Indrovu a manžele 

Procházkovy 

do 19:30 Adorace 

Troubelice 18:30 Modlitba Růžence 

Úterý 
27.9. 

Památka  

sv. Vincence z Paula, kněze 

Troubelice 7:00 
Za + Jana Václavíka a bratry Zdeňka 

a Františka 

Pískov 16:00 Modlitba Růžence 

Středa 
28.9. 

Slavnost  

SV. VÁCLAVA, 

MUČEDNÍKA  
hlavního patrona českého národa 

Lipinka 
Poutní mše svatá 

14:00 Za živé a + obyvatele Lipinky 

Troubelice 
20:00 – 
21:00 

Adorace 

Čtvrtek 
29.9. 

Svátek  

sv. Michaela, Gabriela 

a Rafaela, archandělů 

Troubelice 18:00 Modlitba Růžence 

Libina 17:30 Modlitba Růžence 

Oskava 
18:00 Za Janu a Milana Volfovy 

do 19:30 Adorace 

Pátek 
30.9. 

Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 
Nová Hradečná 18:00 

Za srdce otevřené pro Boží slovo  
a za odvahu a sílu podle něho žít 

Sobota 
1.10. 

Památka  

sv. Terezie od Dítěte Ježíše, 

panny a učitelky církve 

Troubelice 7:30 Modlitba Růžence 

Mladoňov 16:30 
Za + Annu Matýskovou a za manžely  

Fickovy a manžely Trchalíkovy 

Neděle 
2.10. 

27. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 3. týdne 

Nová Hradečná 7:50 Mše svatá 

Libina 9:30 
Za všechny, kdo přišli o domov kvůli 
válkám nebo přírodním pohromám 

Oskava 11:00 Za farníky 
 
 

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

Odpověď Žalmu:  Duše má, chval Hospodina!  
 
 

MARIE SVATOŠOVÁ, NEBOJ SE VRÁTIT DOMŮ (KALICH 2018) 

Jeden za druhého máme odpovědnost. Svoboda a odpovědnost jsou dvě strany 
téže mince. Jestliže tohle nechápeme a nerespektujeme, sami sebe odsuzujeme 

k životu v džungli. V ní platí zákony džungle, zákony zvířecí. 


