informátor římskokatolické farnosti Lidečko

9. neděle v mezidobí 3. června 2018
1.čtení: Dt 5, 12-15 * Pamatuj, žes byl otrokem v Egyptské zemi.
Žalm: Ž 81(80) * Plesejte Bohu, který nám pomáhá.
2.čtení: 2. Kor.4, 6-11 * Život Ježíšův je patrný na našich tělech.
Evangelium: Mk 2, 23-3,6 * Syn člověka je pánem i nad sobotou.
Hned na začátku veřejné činnosti musí Ježíš obhajovat svobodu Božích dětí tváří v tvář
fanatickému chápání a výkladu přikázání. Poukazem na Písmo zdůrazňuje, že ani přikázání o
sobotním klidu, jakkoli je důležité, nemůže člověku zakazovat konat dobro.
BOHOSLUŽBY OD 3. ČERVNA DO 10. ČERVNA 2018
9. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + rodiče Františákovy, s prosbou o dar víry
3. června
a BP pro živou rodinu
Hor. Lideč
9:00 za děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně
a jejich rodiny
Račné 11:30 na poděkování za spolkový život v obci Lidečko
Hor. Lideč 16:00 Te Deum a svátostné požehnání
pondělí 4. června
Lidečko 18:00 za + rodiče Filgasovy a ž.rodinu
úterý 5. června
Lidečko
7:00 za + rodiče Gargulákovy a BP pro ž.rodinu
památka sv. Bonifáce,
biskupa a mučedníka
středa 6. června
Lidečko 15:30 pohřeb + Stanislava Surových
Hor. Lideč 17:30 za + z rodiny, DO a Boží ochranu a dary Ducha sv.
pro ž.rodinu
čtvrtek 7. června
Lidečko 17:00 adorace, svátost smíření
Lidečko 18:00 za + Františka Filáka, + rodiče z obou stran a
ž.rodinu
pátek 8. června
Hor. Lideč 15 - 16 svátost smíření
Slavnost
Hor. Lideč 16:00 smírná adorace a zasvěcení Božskému Srdci
NEJSVĚTĚJŠÍHO
Hor. Lideč 16:30 za + rodiče Mikeskovy a BP pro ž.rodiny
SRDCE JEŽÍŠOVA
Lidečko
18:00 za + manžela, 2 + rodiče, BP pro ž.rodinu
Harnádkovu a Miltovu
Lidečko 19:00 smírná adorace a zasvěcení Božskému Srdci
sobota 9. června
Lidečko
7:00 za + Josefa Molka, + rodiče Molkovy a Vaculíkovy
památka
a + bratra Zdenka
Neposkvrněného srdce
Lidečko 10:00 udílení svátosti křtu
Panny Marie
Lidečko 11:00 svatební mše svatá Pavlík - Cahlová
10. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + rodiče Sekulovy, + zetě, BP pro ž.rodinu
10. června
Krahulíkovu a Masařovu
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče Bělotovy, ž. a + rodinu Bělotovu
Provodov 14:30 za živé a + farníky

Drazí bratři a sestry,
z rozhodnutí Svatého otce se už několik let slaví Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
jako Den modliteb za posvěcení kněží. S kněžími naší diecéze se budeme společně modlit
za své vlastní posvěcení už toto úterý 5. června na Svatém Hostýně. Vás zvu k hojné
účasti na mši svaté ve vaší farnosti 8. června. Všude si přejete mít dobré a svaté kněze.
Pokud by zůstalo jen u přání, bylo by to málo. Víme, že v modlitbě máme mocný nástroj,
protože Pán Ježíš nás vyzval: Proste a dostanete. Slíbil, že vyslyší ty, kteří se modlí
společně v jeho jménu. Přijďte tedy ke společné modlitbě za posvěcení kněží.
Zároveň děkuji všem, kteří se za kněze modlí často, i těm, kteří kněžím pomáhají vytvářet
zdravou farní rodinu a podílejí se na životě farnosti.
Ze srdce Vám žehná arcibiskup Jan
Úklid kostela: v sobotu po mši svaté č. 221- 240.
V neděli 10. června pojedeme na farní pouť na Provodov. V tento den nebude v Lidečku
v 10:30 mše svatá, ale až na Provodově v 14:30 hod. Po mši svaté bude čas na malé
občerstvení z vlastních zásob nebo v místní restauraci a pouť zakončíme litaniemi k Panně
Marii a svátostným požehnáním. Autobus odjíždí v 13 hodin od kostela v Horní Lidči a
postupně bude zastavovat na všech zastávkách. Zapisujte se v sakristii, cena je 100,- Kč.
děti zdarma, mládež 50,- Kč.
Kdo byste chtěl jet na pouť na Provodov na kole, je možné se připojit ke společnému
odjezdu, který bude v 11 hodin od kostela.
Ministrantská schůzka všech ministrantů z Lidečka i Horní Lidče (i starších) bude tuto
sobotu v 8 hodin na faře. Účast nutná!!!
Organizační setkání všech přihlášených na farní pouť do Severních Čech bude v pátek
9. června po mši svaté v 19:30 na faře.
Pokud půjde vše podle plánu, měl by být starý kulturák v červnu zbourán. Během prázdnin
bude vypracována architektonická studie na celý farní areál.
I. etapa: vybudování technického zázemí pro farnost a kostel (WC, úklidová místnost a
přípravna pro výzdobu kostela, sklady, garáž, malý sál s kuchyní).
II. etapa: dokončení opravy fary.
III. etapa: úprava celého venkovního prostranství.
Celá studie bude postupně představována a předložena k veřejné diskusi.
Moc vás všechny prosím o modlitbu za toto dílo, abychom se nechali vést Duchem svatým
a společnými silami vytvořili prostor pro život a růst celé naší farnosti.
Ve středu 6. června v 19 hodin bude na faře společné setkání pastorační a ekonomické
rady.
Sbírky v květnu 2018
6.5.
13.5.
20.5. - církevní školy
27.5.

Lidečko 7:30
4716,5576,11874,5757,-

Horní Lideč 9:00
5678,6454,11979,6087,-

Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí za vaši štědrost!

Lidečko 10:30
3883,4429,10556,8518,-

