FARNÍ LISTY
Milí farníci!
V závěru církevního roku nás biblické texty upozorňují na den soudu, na čas, kdy se vše
ukáže v pravdě a bude navždy rozděleno dobro od zla. Není důvod třást se strachy. Spíše je
důvod očekávat tento čas s nadějí. Protože tam budeme dovedeni k vítězství. Ježíš neslibuje, že
cesta k vítězství bude jednoduchá. Vyžaduje trpělivost. My bychom si přáli, aby se naše plány
a sny uskutečňovaly rychle. Často se to nedaří. Některých plánů se dokonce musíme vzdát
úplně, protože podmínky neumožní je uskutečnit. Bůh však má moc uskutečnit, co slíbil. Když
dokážeme s důvěrou a trpělivostí čekat, až Pán splní své sliby, naše radost pak převýší všechny
předchozí těžkosti.
POZVÁNÍ
 Animátoři děkanátu zvou všechny krásné princezny, statečné prince, prohnané ježibaby,
pracovité trpaslíky a všechny další pohádkové bytosti na církevní silvestr, který se uskuteční
v sobotu 26. listopadu ve Šternberku. Začátek mší svatou v 18:00 v klášteře sester
kapucínek (Opavská 27), poté se přesuneme na faru (Farní 3). Můžete se těšit na zábavné
hry, vtipné scénky a popovídání s kamarády. S sebou pohádkový kostým, 100 Kč, něco
dobrého do kuchyně, a hlavně dobrou náladu. Těšíme se na tebe!
 V neděli 27. 11. se uskuteční v kostele sv. Vavřince v Nové Hradečné Adventní koncert.
Začátek je v 15.00 hodin. Účinkuje PĚVECKÝ SBOR COLLEGIUM CANTATIUM.
Předprodej vstupenek v Základní škole nebo v kanceláři obecního úřadu v ceně 150 Kč,
případně na místě v ceně 200 Kč.
OZNÁMENÍ
 Týden modliteb za mládež probíhá od 13. do 20. listopadu. V tom týdnu se také konají po
světě i u nás setkání mládeže v diecézích. Prosím o intenzivnější modlitby za mladé lidi.
 Příprava na 1. sv. přijímání začne v pondělí v 16 hodin na faře v Nové Hradečné.
 Farní rady v Libině se sejdou v úterý po mši svaté (asi 18,45 hod.) v zákristii.
 ADOPTUJ SI KNĚZE
Z centra pro mládež zasíláme výzvu nejen pro mladé k modlitbě za kněze. Všichni jsme si
vědomi potřeby duchovních povolání a důležitosti kněžské práce, a to nejen na úrovni
pastorační. Proto i my chceme přispět modlitbou k duchovní posile našich kněží. Na
e-mailovou adresu mladez@ado.cz nám mohou napsat zájemci, kteří se chtějí zapojit do
modliteb. Od nás jim přijde e-mail, ve kterém budou mít modlitbu a jméno náhodně
vylosovaného kněze naší arcidiecéze. Doufáme, že na tuto výzvu nám odpoví nejen mladí,
ale i rodiny a senioři. „I kněz potřebuje modlitební podporu“.
Bc. Marek Poštulka – vedoucí centra pro mládež
Sbírky
Sbírka 6. 11.: Nová Hradečná – 4780,- Kč; Libina – 2219,- Kč; Oskava – 2275,- Kč.
Jiné sbírky: Mladoňov – 2275,- Kč; Troubelice – 570,- Kč; Dědinka – 320,- Kč.
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

Otec Karel

POŘAD BOHOSLUŽEB
46. týden 2022
Den
Neděle
13.11.

Liturgická oslava
33. neděle v mezidobí
Žaltář 1. týdne

Pondělí
14.11.
Úterý
15.11.

Úmysl

Nová Hradečná

7:50

Za + Jaroslava a Vlastimilu Vepřekovy,
živou a + rodinu

Libina

9:30

Za + syna a rodiče

Oskava

11:00

Za farníky

Obědné

18:00

Za Matici velehradskou

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Pískov

16:00

Modlitba Růžence

Od 15 h

Adorace

18:00

Za Marii Ivančákovou

Troubelice

Památka
sv. Alžběty Uherské,
řeholnice

Pátek
18.11.
Sobota
19.11.

Neděle
20.11.

Čas

Libina

Středa
16.11.

Čtvrtek
17.11.

Místo

Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE

7:00 Mše svatá

Troubelice

20:00 –
21:00

Adorace

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Libina

17:30

Modlitba Růžence

18:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou za spásu duše

do 19:30

Adorace

Nová Hradečná

18:00

Za Václava Volfa

Troubelice

7:30

Modlitba Růžence

Třemešek

16:30

Na poděkování za 40 let manželství
s prosbou za + Josefa a Jiřího, duše
v očistci a vítězství dobra a lásky

Troubelice

18:00 Mše svatá

Oskava

Nová Hradečná

7:50

Na poděkování za 50 let manželství
s prosbou o požehnání a ochranu do
dalších let

Libina

9:30

Za farníky

Oskava

11:00

Za Alžbětu a Vladimíra Muzikantovy,
+ a žijící děti a duše v očistci

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

Odpověď Žalmu: Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.
NORMAN DRUMMOND: SÍLA TŘÍ - na čem v životě záleží (KNA 2016)
Každý den si hned po probuzení řekněte: Dnes mám štěstí, že jsem se probudil
a jsem naživu, dostal jsem cenný lidský život a nehodlám ho promarnit.

