
FA RN Í  LISTY  
 

Pěkně vás zdravím, milí farníci, rád bych vás požádal o modlitbu 

za vašeho nového pana faráře a za vás farníky (může to být modlitba z Kancionálu 

030 nebo 049C nebo 049D či jakákoliv modlitba). Nový pan farář se jmenuje 

P. Mgr. Karel Janečka, nar. 28.1.1968 ve Zlíně; na kněze vysvěcen 28.6.1997, 

v Olomouci. V úterý 28. června se setká se starosty obcí, seznámí se s budovami 

a dotacemi,setká se s technickou administrátorkou a bude koncelebrovat mši 

svatou v kapli v Třemešku. V pondělí 4. července bude přebírat farnosti. 
 

Připomenutí 

 Setkání pastorační a ekonomické rady jednotlivých farností 

o Oskava: pondělí 16.30 na faře v Oskavě 

o Libina: pondělí v 19.30 na faře v Libině (jen členové původní) 

o Nová Hradečná: ve středu v 19.15 na faře v Nové Hradečné (jen členové původní) 

 Modlitby matek - v úterý 28. 6. v 19 hodin v Troubelicích 

 Návštěva nemocných po domech ve čtvrtek a v pátek – jako obvykle  

 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 
o Oskava – 14.30 adorace s dětmi a příležitost ke sv. smíření, modlitba Korunky k Božímu 

Milosrdenství a mše svatá 

o Libina – 16.00 adorace s dětmi a příležitost ke sv. smíření a mše svatá 

o Nová Hradečná – 17.30 adorace s dětmi a příležitost ke sv. smíření a mše svatá                    
 Opékačka pro děti a mládež – vítání prázdnin – v pátek v 19 hod. na farní zahradě v Nové Hradečné 

 PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI – Troubelice – 6.30 modlitba rozjímavého Růžence, příležitost ke sv. 

smíření a mše svatá 

 Mariánská sobota v Oskavě – v 16 hodin ve farním kostele v Oskavě    

 Informace pro rodiče k farnímu táboru: 

o propozice (informace o tom, co dát dětem s sebou na tábor) naleznete na webových stránkách 

farnosti nebo jsou k dispozici u Lidky Hájkové 

o cesta na faru do Bohdíkova: obec Bohdíkov se nachází mezi obcemi Ruda na Moravě 

a Hanušovice. K příjezdu do Bohdíkova je možné využít dvou tras. Ta delší, možná pohodlnější 

(22 km), vede ze Šumperka přes Bludov, Klášterec, Olšany a Rudu. Druhá, kratší možnost 

(11 km), je přes Šumperk se držet směrem na Temenici, projet Temenicí a přes kopec jsme 

v Bohdíkově. Na webových stránkách farnosti máte možnost prohlédnout si fotky  fary 

v Bohdíkově. 

o pokud chcete dovézt na tábor nějaký příspěvek do kuchyně, můžou to být buchty, ovoce, 

zelenina – i brambory, sirupy, sýry či paštiky, vajíčka. Nějaké sladkosti budou vítány.  Děkuji.  

 Za 3 týdny začíná Světový den mládeže v Krakově. Jedná se o mimořádnou příležitost, jak prožít 

jubilejní rok milosrdenství, jak zakusit sounáležitost s celosvětovou církví a s papežem. Obracíme se 

zvláště na vás mladé, kteří jste se ještě pro tuto pouť nerozhodli, abyste této možnosti využili. Přihlásit 

se je možné na webu: krakov2016.signaly.cz. Organizátoři žádají o přihlášení do konce června. Pozdější 

přihlášení sebou nese organizační komplikace. 
 

Pozvání farníkům 

Zveme farníky z farností Nová Hradečná, Libina a Oskava na neděli 26. června do farního kostela v Nové 

Hradečné, kde v 15 hod. začne Modlitba chval na poděkování Pánu Bohu za otce Pavla, za čas, který jsme 

s ním, jako s našim duchovním pastýřem, mohli prožít. 

Po závěrečném požehnání jste pak zváni na společné posezení na farní zahradě. Podle svých možností, 

připravte drobné občerstvení a přineste, prosíme, s sebou.  
 

Přehled sbírek  
Z neděle 19. června: Nová Hradečná –3.283,-; Libina – 4.828,-; Oskava – 555,-  Kč.  

Dary: Nová Hradečná – fasáda kostela – 5.000,- Kč. 

 Libina – Chléb sv. Antonína – 35,-; časopisy – 137,-; pokladnička na opravy kostela – 1.329,- Kč. 

Třemešek – kaple – 500,- Kč 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Pavel 



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

26. června – 3. července 2016 
Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

26.6. 
Neděle 

Třináctá neděle  

v mezidobí 
 

Žaltář 1. týdne 

 

Nová Hradečná 
☺ 

7.50 

Slavnost posvěcení kostela 
Mše svatá se slavností  

prvního svatého přijímání 

Na poděkování za přijatá dobrodiní 

Libina 9.30 
Za zemřelou Marii Jarmilu Rendovu  

a manžela 

Oskava 11.00 Za farníky 

Nová Hradečná 15.00 Modlitba chval a adorace 

27.6. 
Pondělí 

Pondělí  

třináctého týdne 

Libina 18.00 Mše svatá 

Libina 
18:30 – 
19:30 

Prosebná adorační pobožnost  
a příležitost ke sv. smíření 

Troubelice 19.30 Modlitba Růžence 

28.6. 
Úterý 

Památka  

sv. Ireneje, mučedníka 

Pískov 17.00 Modlitba Růžence  

Třemešek 18.00 
Na poděkování Pánu Bohu za dožité 

jubileum paní Anny Jurajdové 

29.6. 
Středa 

Slavnost  

sv. Petra a Pavla, 

apoštolů 
 

Doporučený  

zasvěcený svátek 

Bedřichov 15.00 Mše svatá 

Dolní Libina 16.30 Mše svatá 

Hradec 17.00 Modlitba Růžence  

Troubelice 18.00 
Na poděkování za dceru s prosbou  

za dar uzdravení duše a těla 

30.6. 
Čtvrtek 

Svátek  

Výročí posvěcení 

katedrály 
 

Den modliteb za kněze 

Lipinka 18.00 Mše svatá 

Nová Hradečná 
20:00 – 
21:00 

Prosebná adorační pobožnost  
a příležitost ke sv. smíření 

1.7. 
Pátek 

Pátek  

třináctého týdne 
 

První pátek v měsíci 

Posvěcení oltáře  

v Nové Hradečné 

Oskava 15.00 Mše svatá 

Libina 16.30 Mše svatá 

Nová Hradečná 18.00 Za zemřelého Jaroslava Pavlíka 

2.7. 
Sobota 

 

Sobota  

dvanáctého týdne 

 

Troubelice 7.00 Za zemřelého Antonína Branta 

Nová Hradečná,  8.00 Modlitba Růžence 

Libina 10.00 Křest Kryštofa Sochora 

Mladoňov 18.00 Za farníky 

Mladoňov 
18:45 – 
19:15 

Adorace a příležitost ke sv. smíření 

3.7. 
Neděle 

Čtrnáctá neděle  

v mezidobí 
 

Žaltář 2. týdne 

 

Nová Hradečná 
☺ 

7.50 

Na poděkování Pánu Bohu za 70 let 
života s prosbou o další provázení  
a posilu ve víře pro celou rodinu 

Libina 9.30 Za zemřelou Pavlu Vaňkovu 

Oskava 11.00 Za zemřelé rodiče Kubíčkovy 

Nemrlov 18.00 Žehnání kapličky Panny Marie 
 

Telefonní kontakt na P. Pavla Stušku na faru v Nové Hradečné: 731 128 189 
 

Odpověď Žalmu : Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem .  


