
 

FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

 V dnešním evangeliu Ježíš připomíná, že Boží království je jako semínko zaseté do půdy. 

I když to člověk nevnímá, rostlinka roste. Na zahrádkách to můžeme vidět. Někdy se zdá, že se 

nic neděje, ale přejde jen malá přeháňka a rostlinky rychle poskočí. Tak je to i s námi. Při křtu 

bylo do nás zaseto semínko milosti. Někdy se zdá, že se nic neděje. Ale když se Ježíši 

přiblížíme, necháme se svlažit Boží milostí, můžeme i nápadně poskočit na cestě k němu. 

 Bohužel však můžeme nechat semínko milosti zadusit, když se zabýváme věcmi, které 

nás vedou od Boha. Pověry, různé horoskopy, věštění všeho druhu, formy léčitelství spojené 

s nějakým zaříkáváním, různé východní spirituality včetně jógy, která je rovněž spojena 

s duchovnem, ale ne s Bohem, všelijaké andělské duchovno ale bez Stvořitele, to vše může 

v člověku udusit semínko Boží milosti. Dokonce se praktikují zábavné čertovské atrakce pro 

děti, kde se jako z legrace upisují ďáblu.  

  Je třeba vědět, že ďábel je reálná bytost, která bere vážně i to, co my myslíme jen tak 

„nezávazně“ nebo „žertem“. V těchto věcech se žertovat nedá. Jednoduchý a rychlý lék je stále 

přijímat odpuštění ve svátosti smíření a živit se Kristovým tělem ve svatém přijímání. 

Nezapomeňme ne to ani o dovolených nebo prázdninách. 

 

 V sobotu 23. června budou v katedrále v Olomouci vysvěceni 3 jáhnové pro naši diecézi. 

V sobotu 30. června budou tamtéž vysvěceni 3 novokněží. V dalších ročnících jich bude méně. 

Nezapomeňme na ně v modlitbách. A také si uvědomujme, že Bůh zřejmě nevolá podle toho, 

kolik je potřeba opravit kostelů. Spíše podle toho, kolik lidí opravdu touží 

 žít věrně s Bohem a kolik jich u něho hledá nabízenou posilu. 

 

POZVÁNÍ 

 Táborák pro děti na ukončení školního roku bude na faře v Nové Hradečné v pátek 22. 

června. V 17 hodin bude mše svatá v kostele a po ní program na faře. Občerstvení je 

zajištěno. 

 Děkanátní centrum pro rodinu pořádá v Troubelicích příměstský tábor. Uskuteční se ve 

dnech 6. – 10. srpna 2018. Všechny potřebné informace, přihláška a další podrobnosti jsou 

k nalezení na webu http://sternberk.dcpr.cz/tábory.html 
 

OZNÁMENÍ 

 Tuto neděli 17. 6. budou mít na faře setkání ti, kteří mají zájem o přijetí biřmování. 

Mohou přijít nebo se dodatečně přihlásit i ti, kteří z nějakých důvodů ještě nebyli u prvního 

svatého přijímání a měli by o tuto svátost zájem. 

 

Sbírky 

Sbírka 10.6.: Nová Hradečná – 4706,- Kč; Dolní Libina – 2104,- Kč; Oskava – 700,- Kč. 

Jiné sbírky: Pískov – 1140,- Kč; Třemešek – 2500,- Kč; Obědné – 363,- Kč;  

Hradec – 1320,- Kč; Nové Hradečná: pokladnička na misie – 550,- Kč. 
                      

V neděli 24. 6. bude sbírka na opravy. 
 

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Karel 

 

http://sternberk.dcpr.cz/t%C3%A1bory.html


 

P O Ř A D  B O H O S L U Ž E B  
25. týden 2018 

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
17.6. 

11. neděle v mezidobí 
 

Žaltář 3. týdne 

Nová Hradečná 7:50 
Za + manžela, rodiče Brachařovy, 

Müllerovy a Lolkovy 

Libina 9:30 Za farníky 

Oskava 11:00 Za Etelu a Ladislava Sovovy a rodiče 

Pondělí 
18.6. 

 
Libina 

18:00 Za Vojtěcha Volfa 

18:30 – 
19:30 

Adorace 

Troubelice 18:30 Modlitba Růžence 

Úterý 
19.6. 

Sv. Jana Nepomuckého 

Neumanna, biskupa 
Pískov 17:00 Modlitba Růžence 

Středa 
20.6. 

 

Dolní Libina 16:00 Modlitba Růžence 

Lazce 18:00 Za + Alenu Hubáčkovou a rodinu 

Troubelice 
20:00 – 
21:00 

Adorace 

Čtvrtek 
21.6. 

Památka  

sv. Aloise Gonzagy, 

řeholníka 

Troubelice 18:00 Modlitba Růžence 

Libina 18:30 Modlitba Růžence 

Bedřichov 
18:00 Za rodinu Mikuškovu 

18:30 – 
19:30 

Adorace 

Pátek 
22.6. 

 Nová Hradečná 17:00 
Za celou + rodinu, za příbuzné, přátele 

a dobrodince a duše v očistci 

Sobota 
23.6. 

 

Troubelice 7:30 Modlitba Růžence 

Nová Hradečná 8:00 Modlitba Růžence 

Dolní Libina 8:00 Za Boženu Crhonkovou 

Neděle 
24.6. 

Slavnost NAROZENÍ 

SV. JANA KŘTITELE 

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

Filipovu 

Libina 9:30 
Za rodiče Markievičovy, + dceru Marii 

a + snachu Kateřinu 

Oskava 11:00 Za farníky 
 
 

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

Odpověď Žalmu:  Dobré je chválit Hospodina.  
 
 

Z BIBLICKÝCH AFORISMŮ PAVLA KOSORINA (nakl. Cesta 2016):  
  

Chybami se člověk učí, ale jsou i jiné způsoby, jak dospět k  poznání.  


