
 

FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

Děkuji všem, kdo připravili poutní slavnost v Libině. Práci a čas zabrala příprava kostela, 

zpěvy i služba při liturgii. Po mši svaté i po odpoledním požehnání následovalo přátelské 

a neformální setkání. Jen Pán ví, kolik času a sil to organizátory stálo. Ať Vám to on sám plnou 

měrou odplatí.  

 Bohužel i nám se může stát, že budeme klamaní a smutní, jako učedníci na cestě do 

Emauz. Můžeme propadnout pocitu, že se nám život nějak hroutí. Že naše plány a představy 

nevycházejí a vše se obrací proti nám. Buďme ochotni i v takových situacích naslouchat 

Božímu slovu.  Přicházejme na mši svatou, abychom při lámání chleba poznali Pána, který se 

nám dává a který je schopen obrátit naše trápení v radost. Nehledejme ho však jen kvůli té 

radosti. Hledejme ho proto, že nás miluje. 

 

OZNÁMENÍ 

 Protože v pátek bylo velmi nepříznivé počasí, prosebné procesí do polí se neuskutečnilo. 

Nevím sice, zda bude nyní počasí lepší, ale zvu na toto procesí v Libině v pondělí po mši 

svaté a v Troubelicích v sobotu ráno po mši svaté. Myslím, že je dobré si uvědomovat, že 

jídlo není samozřejmostí a i za ně je třeba prosit.  

 Společenství Modlitby matek bude v úterý v 15,30 hodin v Oskavě a ve středu bude 

v Libině v 19 hodin. 

 Návštěva nemocných po domech – ve farnosti Nová Hradečná ve čtvrtek od 9 do 12 hodin, 

ve farnosti Libina v pátek od 10 do 12 hodin. Po 12. hodině navštívím nemocné z farnosti 

Oskava. 

 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI 

o Oskava – 14,30 adorace a příležitost ke sv. smíření, mše svatá 

o Libina – 16,00 adorace a příležitost ke sv. smíření, mše svatá 

o Troubelice – 17,30 adorace a příležitost ke sv. smíření, mše svatá. 

 Připomínám výlet dětí z náboženství, který se koná v pátek 12. května. Potřebuji do pondělí 

vědět, kolik dětí by na výlet chtělo jet, abych mohl učinit potřebné organizační kroky. 

 

Sbírky 

Sbírka 23. 4.: Nová Hradečná - 3898,- Kč; Libina - 3530,- Kč; Oskava - 391,- Kč. 

Jiné sbírky: Troubelice - 685,- a 320,- Kč; Dolní Libina - 240,- Kč; Mostkov - 243,- Kč;  
                      

V neděli 7. 5. je sbírka na křesťanská média (na televizi NOE a radio Proglas) 

 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Karel 

 

 

 

 

 

 



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

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
30.4. 

3. neděle velikonoční 
 

Žaltář 3. týdne 

Troubelice 7:50 
Za + manžele Brachařovy, Müllerovy a 

Lolkovy 

Oskava 
10:00  Poutní mše za farníky 

14:30 Svátostné požehnání 

Pondělí 
1.5. 

 
Libina 

18:00 Mše svatá 

Po mši sv. Modlitební procesí do polí s žehnáním 

Troubelice 18:30 Mariánská pobožnost 

Úterý 
2.5. 

Památka sv. Atanáše, 

biskupa a učitele církve 
Pískov 17:00 Mariánská pobožnost 

Středa 
3.5. 

Svátek  

sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolů 

Hradec 17:00 Mariánská pobožnost 

Oskava 
18:00 Za Štěpána Volfa 

18:30 – 
19:30 

Adorace 

Libina 18:30 Modlitba Růžence 

Čtvrtek 
4.5. 

 
Sv. Floriána 

Dolní Libina 
17:30 Adorace 

18:00 Mše svatá 

Troubelice 
20:00 – 
21:00 

Adorace 

Pátek 
5.5. 

 

Oskava 15:00 Mše svatá 

Libina 16.30 Mše svatá 

Troubelice 18:00 
Za Jaroslava Vepřeka, Annu 

Skřečkovou a za živou a + rodinu 

Sobota 
6.5. 

Památka  

sv. Jana Sarkandra, 

kněze a mučedníka 

Troubelice 

6:30 Modlitba Růžence 

7:00 Za živé a + z rodiny Malínkovy 

Po mši sv. Modlitební procesí do polí s žehnáním 

Nová Hradečná 8:00 Modlitba Růžence 

Mladoňov 16:30 
Za + Stanislava Krystyníka, syna, 

celou rod. Krystyníkovu a rod. Reovu 

Neděle 
7.5. 

4. neděle velikonoční 
 

Žaltář 4. týdne  

Troubelice 7:50 Za farníky 

Libina 9:30 Za + rodiče Šafaříkovy a Lysákovy 

Oskava 11:00 Za Marii Kubíčkovou a rodiče 
 
 

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

 
 
 

Odpověď Žalmu:  Ukaž mi, Pane, cestu k  životu.  
 

Týden modliteb za duchovní povolání – 1. – 7. května.  
Nezapomínejme prosit za to, aby Pán volal lidi do svých služeb, aby povolaní měli odvahu jít 

za Pánem a vytrvali a aby manželé přijímali děti a vedli je k upřímné víře, aby bylo koho volat. 


