Úklid kostela: č. 421 - 440

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 28. LEDNA 2018
Přispěj nám, Bože, na pomoc a shromáždi svůj lid, abychom chválili tvé svaté jméno.
1. čtení: Dt 18, 15-20 * Vzbudím jim proroka a vložím svoje slova v jeho ústa.
Žalm 95 * Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
2. čtení: 1 Kor 7, 32-35 * Panna se stará o věci Páně, aby byla svatá.
Evangelium: Mk 1,21b-28 * Učil jako ten, kdo má moc.
Toto je zásadní charakteristika Ježíšova učení, kterou evangelium demonstruje na Ježíšových
činech. V tomto případě ukazuje moc jeho učení osvobozením člověka od pout zla, jež on sám
ani jeho okolí nemůže zlomit.
BOHOSLUŽBY OD 28. LEDNA DO 4. ÚNORA 2018
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Lidečko
7:30 za členy KDU-ČSL, jejich děti a rodiny
28. ledna
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko
10:30 za + Adolfa Rimanovského - 1. výročí úmrtí
Lidečko
14:00 modlitební triduum matek
pondělí 29. ledna

Lidečko

úterý 30. ledna

Lidečko

středa 31. ledna
památka Jana Boska,
kněze

Lidečko
Hor. Lideč
Hor. Lideč

čtvrtek 1. února

Lidečko
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Lidečko

pátek 2. února
Svátek Uvedení Páně
do chrámu

sobota 3. února
sv. Blažeje, biskupa a
mučedníka
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
4. února

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Pulčín

18:00 za moudrost a dary Ducha Svatého pro našeho
staronového prezidenta a jeho spolupracovníky
mše sv. nebude
15:00 pohřeb + Jana Molka
16:00 svátost smíření
17:30 za + z rodiny, DO, BP a dary Ducha Svatého pro
ž.rodinu
15:00 sv. smíření pro děti a mládež
17:00 adorace, svátost smíření
18:00 za + Františka Slováčka - 1. výročí úmrtí
19:00 sv. smíření (3 kněží)
7:30 za živé a + ženy z naší farnosti
15:30 adorace, svátost smíření
16:30 za živé a + řeholníky a řeholnice z naší farnosti
17:00 adorace
18:00 za + Stanislava Rumánka
7:00 za živé a + členy živého růžence
(po mši sv. svatoblažejského požehnání)
11:00 udílení svátosti křtu
7:30 za + manžela k 10. výročí, 2 + rodiče a BP pro
ž.rodinu Filákovu
9:00 za prvokomunikanty a jejich rodiny
10:30 za živé a + farníky
15:00 mše svatá

Jubilejní 10. farní ples se koná v sobotu 3. února 2018 v KD v Lidečku. Začátek v 19:00,
vstupné 120,- Kč. K tanci a poslechu hraje skupina VIVIAN Band. Vstupenky jsou v
předprodeji u paní Mileny Pavlíkové v Lidečku a paní Věry Povalačové v Horní Lidči.
Dary do tomboly na farní ples můžete nosit na faru buď v dopoledních hodinách, nebo
večer po mši svaté. Moc předem děkujeme.
Autobus na Hromniční pouť do Šternberka odjíždí v sobotu 3. února z Hor. Lidče v 7:25
a z Lidečka 7:30. Dnes se můžete naposledy přihlásit v sakristii v Lidečku nebo u paní Jany
Novákové v Horní Lidči, cena 200,- Kč.
Duchovní obnova pro manžele u příležitosti blížícího se národního týdne manželství, se
koná 10. února od 9:00 v pastoračním domě ve Vsetíně pod vedením P. Josefa Červenky.
Na akci je nutno se předem nahlásit. Srdečně zve CPR Vsetín.
Návštěvy nemocných budou tento týden vždy od 9:00. Ve středu Horní Lideč, ve čtvrtek
Lidečko (dolňansko) a v pátek Lidečko (horňansko). Budu udělovat i svátost nemocných.
Duchovní obnova pro mládeže našeho děkanátu se koná 10. února od 9:00 v pastoračním
domě ve Vsetíně pod vedením otce rektora kněžského semináře P. Pavla Stušky. Registrace
v 8:30, oběd zajištěn, vstup 50,- Kč.
Jarní prázdninový pobyt na faře „Doba sněhová“ pro kluky a holky (1 - 7. třída).
Začátek ve středu 21. února v 17 hodin, ukončení v pátek 23. února v 19 hodin po mši svaté.
Těšit se můžete na hry, soutěže, tvořivé aktivity, dobrodružné výpravy do okolí a hlavně na
spoustu sněhových aktivit (bobování, lyžování, stavění iglú aj.) Přihlášky jsou k rozebrání
v kostele na stolku. Vyplněnou přihlášku odevzdejte do schránky na faře, nejpozději do 11.
února. Cena pobytu 150,- Kč, bližší informace na plakátku nebo u Lidušky Vichtorové.
Svátost nemocných se bude v naší farnosti udílet v sobotu 10. února při mši svaté v 7:30
v Lidečku a v 9:00 v Hor. Lidči. Kdo přijmete tuto svátost, vezměte si vzadu na stolku
lísteček, vyplňte potřebné údaje a při mši svaté potom odevzdejte do košíčku.
Obřad představování dětí, které jdou letos k 1. sv. přijímání, bude při mši svaté v neděli
11. února v 9:00 v Horní Lidči a v 10:30 v Lidečku. Tímto obřadem začíná dětem a rodičům
bezprostřední fáze přípravy na přijetí eucharistie. Budeme se za ně před každou mší svatou
více modlit.
Nácvik na tento obřad a zdobení rodinných modlitebních svíček bude dnes v 15:00 na
faře v Lidečku a v 17:00 v sále pastoračního domu „Betléma“ v Hor. Lidči.
Modlitba za prezidenta a za politiky. Děkuji všem, kdo jste se modlili za dobrou volbu
našeho prezidenta. I když jste mnozí zklamaní, že to nedopadlo podle vašich představ a vaší
volby, nebuďte smutní nebo znechucení. Na světě jsou mnohem důležitější věci a hlavně
záleží na každém z nás, abychom byli dobrými lidmi pro naši zemi. Ve své modlitbě za
prezidenta, politiky a náš národ neochabujte, možná právě tehdy, kdy to není úplně ideální,
potřebují naši modlitbu o to více.

