
FA RN Í  LISTY  
Milí farníci! 

 V prvním čtení slyšíme o vyhlášení Božích přikázání, která známe pod označením 

Desatero. Na rozdíl od některých lidských nařízení, která mohou být i nesmyslná, Boží 

přikázání smysl mají. Bůh tím chce chránit naše skutečné dobro. Přesto máme my lidé o tom 

pochybnosti, neboť jsme zaměřeni sobecky. Ne vše, co je nám příjemné a co nás uspokojuje, je 

zároveň důležité a prospěšné. Někdy nám to může i velmi škodit. Jenže to nechápeme nebo 

pochopit nechceme a poznáme to třeba až po letech. Připomíná to i apoštol Pavel ve 2. čtení, 

kde připomíná, že Boží moudrost připadá lidem jako pošetilost. Kéž se my umíme moudrosti 

Boží s důvěrou svěřovat. 

Přidávám také výzvu našeho arcibiskupa arcibiskupa, kterou jsme dostali minulou sobotu 

navečer a já jsem  na to přišel až v neděli odpoledne. 
 

Slovo arcibiskupa olomouckého k zpřísněným opatřením nouzového stavu 
Milí bratři a sestry,  

rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti 
pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: 
obsazenost maximálně 10% kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, 
dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, 
abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť 
v omezené míře. Obcházení a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak 
hazardem s lidskými životy. 

V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli. Využívejte, 
prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci. 

Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie a obrácení lidských srdcí k Bohu 
každý den večer ve 20,00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. 
S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu naše české a diecézní 
patrony i naše kandidáty blahořečení. 

Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení a připraví 
nás na velikonoční radost. 

K tomu ze srdce žehná    + Jan Graubner, arcibiskup olomoucký 
 

OZNÁMENÍ 

Připomínám, že je možné v případě těžkostí, pocitu osamocenosti či beznaděje zavolat na 

mé osobní číslo 731 621 197. 

Také je možné domluvit si návštěvu, případně požádat o přinesení Ježíše ve svatém 

přijímání nebo o svátost smíření či svátost nemocných. Samozřejmě lze všechny tři 

svátosti přijmout při jedné návštěvě. 
 

Sbírky 

Sbírka 28. 2.: Nová Hradečná – 2556,- Kč; Libina – 792,- Kč; Oskava – 960,- Kč. 

Jiné sbírky: Dolní Libina – 1130,- Kč; Lazce – 220,- Kč; Troubelice – 330,- Kč. 
                      

Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.   Otec Karel 
 

Křížové cesty v našich farnostech:  

Troubelice – v neděli 7. 3. v 15 hodin. 
Libina – neděle v 9,00 hodin. 
Oskava – neděle v 10,30 hodin.  
Dolní Libina – ve středu v 16 hodin, pokud ten den není mše svatá. 
Nová Hradečná – v neděli 14. 3. v 15 hodin 



P O Ř A D  B O H O S L U Ž E B  
10. týden 2021 

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl 

Neděle 
7.3. 

3. NEDĚLE POSTNÍ 
 

Žaltář 3. týdne 

Nová Hradečná 7:50 Za farníky 

Libina 9:30 Za živou a + rodinu Polákovu 

Oskava 11:00 Za + Karla Kubíčka 

Pondělí 
8.3. 

 
Libina 

18:00 Za Vojtěcha Volfa 

do 19:30 Adorace 

Troubelice 18:30 Modlitba Růžence 

Úterý 
9.3. 

 

Pískov 17:00 Modlitba Růžence 

Troubelice 18:00 
Za živé a + z rodiny Kuncovy 

a Kocvrlichovy a duše v očistci 

Středa 
10.3. 

 

Dolní Libina 16:00 Modlitba Růžence 

Troubelice 
18:00 

Za požehnání a pomoc pro stavbu 
kláštera 

do 19:30 Adorace 

Čtvrtek 
11.3. 

 

Troubelice 18:00 Modlitba Růžence 

Libina 17:30 Modlitba Růžence 

Oskava 
18:00 

Za Jana Šenka, rodiče z obou stran, 
za duše v očistci a živou rodinu 

do 19:30 Adorace 

Pátek 
12.3. 

 
Nová Hradečná 18:00 

Na poděkování za dar života 
s prosbou o další požehnání a pomoc 

Bedřichov 19:00 Pobožnost křížové cesty 

Sobota 
13.3. 

Výroční den zvolení  
papeže Františka 

Troubelice 7:30 Modlitba Růžence 

Nová Hradečná 8:00 Modlitba Růžence 

Dolní Libina 16:30 
Na poděkování za 70 let života 

s prosbou o dar víry a požehnání 

Troubelice 18:00 Za rodiče z obou stran, živé a + děti 

Neděle 
14.3. 

4. NEDĚLE POSTNÍ 
 

Žaltář 4. týdne 

Nová Hradečná 7:50 
Za + manžela, za děti, vnoučata a 

pravnoučata a za Boží požehnání pro 
celou živou rodinu 

Libina 9:30 
Za živou a + rodinu Turkovu, 

Sehnalíkovu, Smolkovu a Mertovu 

Oskava 11:00 
Na poděkování za dar zdraví  

a za duše v očistci 
 
 

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

Odpověď Žalmu:  Pane, ty máš slova věčného života.  
 
 

AMADEO CENCINI: MÁŠ-LI MĚ RÁD, NEDOVOL MI VŠECHNO (KNA 2016) 

Nekoná-li člověk správné, krásné a dobré věci, podléhá zmatku a frustraci. 


