
 

FA RN Í  LISTY  
 

Milí farníci! 

V tomto týdnu budeme slavit svátek Stolce sv. Petra. Připomínáme si mimořádnou 

hodnost, kterou Pán Ježíš svěřil Petrovi k zachování víry a jednoty božího lidu. Nejde tedy o 

vlastní hmotný stolec, ale o funkci, pro kterou se stal sv. Petr a jeho následovníci na římském 

biskupském stolci hlavou apoštolského sboru a vrchními pastýři celé Církve. 

V Katechismu katolické církve čteme: >Kristus ustanovil Dvanáct „jako sbor nebo stálou 

skupinu, které dal do čela Petra, vyvoleného z nich samých“. „Jako z rozhodnutí Pána svatý 

Petr a ostatní apoštolové tvoří jeden apoštolský sbor, právě tak jsou odpovídajícím způsobem 

mezi sebou spojeni římský biskup, Petrův nástupce, a biskupové, nástupci apoštolů.“ Pán udělal 

skálu své církve pouze ze Šimona, kterému dal jméno Petr. Jemu svěřil klíče; jeho ustanovil 

pastýřem celého stádce. „Je však známo, že moc svazovat a rozvazovat, která byla dána 

Petrovi, byla udělena také sboru apoštolů, spojenému se svou hlavou.“ Tento pastýřský úřad 

Petra i ostatních apoštolů tvoří jeden ze základů církve; pokračují v něm biskupové pod 

papežovým prvenstvím.< 

 Ježíš nevybral za apoštoly dokonalé muže, kteří by ve všem zářili příkladem. Povolal 

obyčejné muže, kterým poslal svého Ducha, aby je vedl. Tak mohou být sami dobrými vůdci. 

Samozřejmě tak vidíme i na biskupech a papeži jejich lidské vlastnosti. Mohou se dopustit i 

chyb, ale pro vedení církve mají garanci Ducha svatého. Proto je smutné, když se katolíci 

chovají jako trucovité děti. Místo přemýšlení, co chce papež ukázat nebo říct, vydávají své 

názory za správné a papeže posuzují nebo ho dokonce označují za falešného. Podle hesla: 

„Přece já mám pravdu.“ Nechápou, že se tak projevuje v jejich jednání jeden z nejhorších 

hříchů: PÝCHA. Papež má jiné zkušenosti a větší rozhled po světě. Jestliže zpochybníme 

papeže jako hlavu církve, říkáme tím, že si Ježíš svou církev nechrání a proto si může dělat 

každý, co chce. Nemám totiž žádný důvod věřit někomu, kdo prohlásí, že on ví, co je správné a 

jak by to církev měla dělat. Kdo stojí za autoritou nějakého neznámého člověka, který se 

najednou někde objeví a tváří se jako prorok? 

 Modleme se za Svatého otce, ať ho vede Duch svatý pro dobro nás všech. Prosme také za 

odstranění pýchy ze srdcí nás lidí. I té skryté pýchy, kterou si vždycky neuvědomujeme. 

 

OZNÁMENÍ 

Na faře v Libině se koná 24. - 26. 2. víkendové setkání mládeže ve věku 13 – 18 let. Začátek 

v pátek mší sv. v 18:30 ve farním kostele. 

V sobotu 25. února se uskuteční  schůzka ministrantů na faře v Nové Hradečné od 9,30 hodin. 

 

Sbírky 

Sbírka 12.2.: Nová Hradečná – 3049,- Kč; Libina – 1406,- Kč; Oskava – 732,- Kč. 

Jiné sbírky: Nová Hradečná pohřeb – 1327,- Kč; Dolní Libina – 510,- Kč; 

 Libina pohřeb – 2836,- Kč. 
                      

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Karel 

 

 

 

 



 

P O Ř A D  B O H O S L U Ž E B  
8. týden 2017 

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
19. 2. 

 

7. neděle v mezidobí 

 
Žaltář 3. týdne 

Nová Hradečná 7:50 Za biskupa Josefa Hrdličku 

Libina 9:30 Za farníky 

Oskava 11:00 
Za + Miroslava Snášela, rodiče a duše 

v očistci 

Pondělí 
20. 2. 

 
Libina 

18:00 Za dar zdraví pro nemocné manžele 

18:30 – 
19:30 

Adorace 

Troubelice 18:30 Modlitba Růžence 

Úterý 
21. 2. 

 
Troubelice 7:00 Mše svatá 

Pískov 17:00 Modlitba Růžence 

Středa 
22. 2. 

Svátek Stolce sv. Petra, 

apoštola 

Bedřichov 
18:00 Za + P. Karla Jaška 

18:30 – 
19:30 

Adorace 

Libina 18:30 Modlitba Růžence 

Čtvrtek 
23. 2. 

 

Památka sv. Polykarpa, 

biskupa a mučedníka 

Dolní Libina 16:00 Modlitba Růžence 

Mostkov 18:00 Za Hanu Volfovou 

Nová Hradečná 
20:00 – 
21:00 

Adorace 

Pátek 
24. 2. 

 Nová Hradečná 18:00 Za + z rodiny a duše v očistci 

Sobota 
25. 2. 

 

Troubelice 7:30 Modlitba Růžence 

Nová Hradečná 8:00 Modlitba Růžence 

Dolní Libina 16:30 Mše svatá 

Lazce 18:00 Mše svatá 

Neděle 
26. 2. 

8. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 4. týdne  

Nová Hradečná 7:50 
Za + Vlastimilu Vepřekovou, živou a + 

rodinu 

Libina 9:30 
Za živou a + rodinu Sehnalíkovu a 

Smolkovou 

Oskava 11:00 Za farníky 
 
 

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

 
 
 

Odpověď Žalmu:  Hospodin je milosrdný a milostivý.  


