FARNÍ LISTY
Milí farníci!
Dnešní druhé čtení obsahuje oslavný hymnus na Krista. V závěru úryvku je vyjádřeno, že
Ježíš svou krví prolitou na kříži přináší usmíření. A kde je smíření, je také opravdový pokoj. Ať
už je to smíření s druhými nebo smíření s vlastním životem. Přijetí vlastní situace. Extrémním
příkladem je kající lotr na kříži. Ten svůj trest přijal jako důsledek svého života. Přesto se
osměluje vyslovit prosbu, aby na něho Ježíš pamatoval. Přestože ho Ježíš z kříže nesundává
a lotr musí své utrpení prožít do konce, může odcházet s pokojem v srdci, že za nedlouho bude
v ráji. To slíbil Pán každému, kdo v něho věří. Přeji a vyprošuji vám všem pevnou víru.
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!
 Přijměte pozvání od Charity Šternberk na XX. benefiční koncert, který se koná 26. 11.
2022 v17:00 hod. v koncertní síni v Uničově. Účinkuje Vladimír Hron, moderátor, zpěvák,
komik a imitátor spolu s kytarovým orchestrem ZUŠ Uničov.
 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.
 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zve na den otevřených dveří, který se uskuteční
v sobotu 3. prosince od 9. do 12 hodin. Zájemci si mohou prohlédnout prostory školy
i domova mládeže. Více na www.agkm.cz.
OZNÁMENÍ
 Žehnání adventních věnců bude na začátku bohoslužeb 1. neděle adventní, tedy i při
sobotních bohoslužbách.
 Pastorační rada farnosti Nová Hradečná se sejde v úterý v 18 hodin na faře v Nové
Hradečné.
 Farní rady farnosti Oskava se sejdou ve čtvrtek v 19 hodin u Braunerů.
 V kostele v Libině bude v sobotu 26. listopadu od 18 hodin probíhat předvánoční úklid věže
a kůrů. Konečný úklid bude v úterý 20. prosince. Kdo můžete, přijďte pomoci.
Sbírky
Sbírka 13. 11.: Nová Hradečná – 3640,- Kč; Libina – 1546,- Kč; Oskava – 2163,- Kč.
Jiné sbírky: Dolní Libina – 430,- Kč; Pískov – 660,- Kč;
Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
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POŘAD BOHOSLUŽEB
47. týden 2022
Den

Neděle
20.11.

Pondělí
21.11.
Úterý
22.11.

Liturgická oslava

Slavnost
JEŽÍŠE KRISTA
KRÁLE

Památka
Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě
Památka sv. Cecílie,
panny a mučednice

Středa
23.11.

Čtvrtek
24.11.

Místo

Čas

Úmysl

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

Libina

do 19:30

Adorace

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Troubelice

7:00

Na úmysl dárce

Pískov

16:00

Modlitba Růžence

Dolní Libina

16:00

Modlitba Růžence

17:30

Adorace

18:00

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

Nová Hradečná

20:00 –
21:00

Adorace

Troubelice

18:00

Modlitba Růžence

Libina

17:30

Modlitba Růžence

18:00

Za Hanu Volfovou

do 19:30

Adorace

Nová Hradečná

18:00

Za + Bohumila Sittka, celou + rodinu,
přátele a za ochranu živé rodiny
Sittkovy a duše v očistci

Troubelice

7:30

Modlitba Růžence

Dolní Libina

16:30

Za děti, které zemřely před narozením
a za ty, které byly odmítnuty matkou
po narození

Troubelice

18:00

Za počaté děti a jejich rodiny

Nová Hradečná

7:50

Za farníky

Libina

9:30

Za + rodinu Stasinkovu

Oskava

11:00

Za + Ludmilu Žertovu

Mostkov

Památka
sv. Ondřeje Dung Laca,
kněze, a druhů, mučedníků

Pátek
25.11.

Sobota
26.11.

Neděle 1. NEDĚLE ADVENTNÍ
27.11.
Žaltář 1. týdne

18:00

Za Alžbětu a Vladimíra Muzikantovy,
+ a žijící děti a duše v očistci
Za požehnání a pomoc pro stavbu
kláštera a za dobrodince

Bedřichov

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

Odpověď Žalmu: Do domu Hospodinova, půjdeme s radostí.
ANSELM GRŰN: NEBE ZAČÍNÁ V TOBĚ (PORTÁL 2013)
Jenom Bůh sám nám může dát zvítězit v boji s pokušením, může nám dát
hluboký pokoj, který bez boje nemůžeme v takové míře nikdy zakusit.

