
FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

Začala postní doba, která je nabízí příležitost uspořádat hodnoty ve svém životě a očistit naše 

úmysly, aby naše slova i skutky byly neseny láskou a tak byly oslavou Boha. 

Papež František vyzval celý svět k modlitbě za ukončení napětí a nenávisti zvláště mezi 

Demokratickou republikou Kongo a Jižním Súdánem. 

Stanovil 23. únor, pátek po první neděli postní, jako den modliteb a postu za mír ve světě. 

  Ve svém poselství k postní době připomíná Ježíšova slova z Matoušova evangelia: 

„Protože se značně rozmůže nepravost, ochladne u mnoha lidí láska“. (Mt 24,12) 

Lásku víc než co jiného ničí chamtivost po penězích, „kořen všeho zla“ (srov. 1 Tim 6,10). 

Láska může ochladnout také v našich společenstvích. Ty nejviditelnější projevy takového 

nedostatku lásky jsou: sobectví a duchovní lenost, sterilní pesimismus, pokušení k uzavírání se 

do sebe, vzájemné válčení a také mentalita zesvětštění, kvůli níž se zajímáme jen o to, co je 

vidět, a tak polevujeme ve svém misijním nadšení. 

 Osvědčené léky jsou: modlitba, almužna a půst. Když věnujeme více času modlitbě, 

umožníme svému srdci, aby se zbavilo všech skrytých lží, kterými sami sebe klameme, 

a nalezlo útěchu v Bohu. Almužna nás osvobozuje od chamtivosti a pomáhá nám vidět ve svém 

bližním bratra nebo sestru: to, co mám, nikdy nepatří jenom mně. Pokud Bůh dnes skrze mě 

pomohl mému bratru, nemůže se zítra postarat i o mé potřeby? Nikdo totiž není štědřejší než 

Bůh. Půst oslabuje naše sklony k násilí, odzbrojuje nás a je významnou příležitostí k růstu. Půst 

nás probouzí a působí, že jsme vnímavější vůči Bohu i bližnímu. Oživuje naši touhu poslouchat 

Boha, který jediný dokáže utišit náš hlad. 

 

POZVÁNÍ 

 Postní modlitba křížové cesty mládeže děkanátu Šternberk se uskuteční v Rudě 

u Rýmařova v pátek 23. 2. 2018 v 18 hodin. V případě dotazů volejte 724 794 103. 

 Poutní místo Panny Marie Pomocné ve Zlatých Horách oslavuje v letošním roce 300 let 

od svého vzniku. Farnost Uničov se chystá na pouť v úterý 8. května (státní svátek). Po 

domluvě s o. děkanem jsem uvažoval, že bychom se připojili. 8. května je památka Panny 

Marie, Prostřednice všech milostí. Prosím, abyste se co nejdříve zapsali vzadu v kostele do 

sešitu, kdo byste měli o tuto pouť zájem, abych mohl podniknout další kroky. 

 

OZNÁMENÍ 

 Setkání pro děti, které se připravují na 1. svaté přijímání, a jejich rodiče, bude v úterý 

v 18 hodin na faře v Nové Hradečné. 

 Prosím o zajištění kočiček na Květnou neděli. 

 

Sbírky 

Sbírka 11. 2.: Nová Hradečná – 2776,- Kč; Libina – 1417,- Kč; Oskava – 936,- Kč. 

Jiné sbírky: Libina: andílek – 172,- Kč, strom života – 233,- Kč, časopisy – 176,- Kč,  

                   pokladnička na opravy – 192,- Kč;  

                   Dolní Libina – 465,- Kč; Pískov – 690,- Kč; Obědné – 40,- Kč 
                      

V neděli 25. 2. bude sbírka na Haléř sv. Petra. 

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 2018 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
18.2. 

1. neděle postní 

 
Žaltář 1. týdne 

Nová Hradečná 7:50 
Za + manžela a živou a + rodinu 

Čanovu, Pudovu a Spurnou 

Libina 9:30 Za farníky 

Oskava 11:00 
Na poděkování za 20 a 22 let života 

s prosbou o Boží ochranu a požehnání 

Pondělí 
19.2. 

 
Libina 

18:00 Za Janu a Milana Volfovy 

18:30 – 
19:30 

Adorace 

Troubelice 18:30 Modlitba Růžence 

Úterý 
20.2. 

 
Troubelice 7:00 Za uzdravení nemocné osoby 

Pískov 17:00 Modlitba Růžence 

Středa 
21.2. 

 

Dolní Libina 16:00 Křížová cesta 

Mostkov 
17:30 Adorace 

18:00 Za Václava Volfa 

Troubelice 
20:00 – 
21:00 

Adorace 

Čtvrtek 
22.2. 

 

Svátek  

Stolce sv. Petra, 

apoštola 

Libina 17:30 Modlitba Růžence 

Bedřichov 
18:00 Za nenarozené děti a ochranu života 

18:30 – 
19:30 

Adorace 

Pátek 
23.2. 

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

Sobota 
24.2. 

 

Troubelice 7:30 Modlitba Růžence 

Nová Hradečná 8:00 Modlitba Růžence 

Dolní Libina 16:30 Za maminku, vnuka a duše v očistci 

Lazce 18:00 
Za živou a + rodinu Filipovu a 

Bartasovu 

Neděle 
25.2. 

2. neděle postní 
 

Žaltář 2. týdne 

Nová Hradečná 7:50 Za farníky 

Libina 9:30 
Za živou a + rodinu Turkovu, 

Sehnalíkovu, Smolkovu a Mertovu 

Oskava 11:00 Za + Miroslava Snášela, rodiče a d. v o 
 
 

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

Odpověď Žalmu:  Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo 
plní tvou smlouvu.  

 

Křížové cesty v našich farnostech:  

Nová Hradečná  – neděle 18. 2. v 15,00 hod. a v pátek v 17,30 h.  

Dolní Libina  – středa v 16,00 hodin. 

Libina – neděle 18. 2. v 9,00 hodin, pondělí v 18 hodin   

             a v neděli 25. 2. v 15 hodin křížová cesta s dětmi . 

Oskava – neděle v 10,20 hodin. 
Troubelice – neděle 25. 2. v  15,00 hod in (manželé z  Troubelic).  


