informátor římskokatolické farnosti Lidečko

26. neděle v mezidobí

29. září 2019

BOHOSLUŽBY OD 29. ZÁŘÍ DO 6. ŘÍJNA 2019
26. neděle v mezidobí
Lidečko 7:30 za + Františka Novosada, dar zdraví a BP pro ž.r.
29. září
Lidečko 10:30 za + Ladislava Šviráka a celou živou a + rodinu
Hor. Lideč 14:00 za všechny živé i + dobrodince našeho kostela
25. VÝROČÍ
(celebruje apoštolský nuncius Mons. Charles
POSVĚCENÍ KOSTELA
Daniel Balvo)
V HORNÍ LIDČI
pondělí 30. září
Lidečko 15:00 pohřeb + Jindřišky Sáblíkové
památka sv. Jeronýma,
Lidečko 17:00 svátost smíření
kněze a učitele církve
Lidečko 18:00 za + z rodiny Bambuchovy, Důbravovy a
Pechalovy, za BP, dar víry a zdraví pro ž. rodinu
úterý 1. října
Lidečko 7:00 za + Františka Ščotku, + z rodiny, živou manželku
památka sv. Terezie od
a BP pro živou rodinu
Dítěte Ježíše, panny a
učitelky církve
středa 2. října
Hor. Lideč 16:00 svátost smíření
památka sv. andělů
Hor. Lideč 18:00 za + rodiče Chupíkovy, + děti a BP pro ž.rodinu
strážných
čtvrtek 3. října
Lidečko 16:00 svátost smíření pro děti a mládež
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 za + rodiče Filákovy, + děti, + vnuka, DvO, BP a
dar zdraví pro živou rodinu
Lidečko 19:00 svátost smíření (3 kněží)
pátek 4. října
Lidečko 8 - 9 svátost smíření
památka
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
sv. Františka z Assisi
Hor. Lideč 16:30 za + Drahomíru Zádrapovu - 1. výročí úmrtí
Lidečko 18:00 za + manžela Františka a živou rodinu Pechalovu
a Skubeňovu
sobota 5. října
Lidečko 7:00 za živé a + členy živého růžence
sobotní památka
(po mši svaté bude mariánské večeřadlo)
Panny Marie
Lidečko 11:00 svatební mše svatá Daněk - Kabrhelová
27. neděle v mezidobí
Lidečko 7:30 za živé a + farníky
6. října
Hor. Lideč 9:00 na poděkování za přijatá dobrodiní, prožitá léta
a BP pro živou rodinu
Lidečko 10:30 za + manžela, + rodiče, + sourozence a BP pro
rodinu Novosadovu
Pulčín 15:00 na PB za dožitých 80 let života, s prosbou o Boží
ochranu a pomoc do dalších let a za celou ž. rod.

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1. čtení: Am 6,1a.4-7*Kdo si hoví a prozpěvují, půjdou nyní do zajetí.
Žalm: Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10*Duše má, chval Hospodina!
2. čtení: 1 Tim 6,11-16*Uchovej nauku až do slavného příchodu našeho Pána.
Evangelium: Lk 16,19-31*Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. Nyní
se tu on raduje, a ty zakoušíš muka.
V 16. kapitole Lukášova evangelia věnujeme pozornost majetku (minulou neděli jsme četli
o nepoctivém správci). Ale pohled se posouvá k bezohledné lhostejnosti. Všimněme si, že
zde nevystupuje Bůh, ale Abrahám! Boháč se po své smrti chová k Lazarovi stále
povýšeně.
Ohlášky před sňatkem: Michal Daněk, Lidečko 142 a Martina Kabrhelová, Lidečko 34 si
udělí v sobotu 5. 10. 2019 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.
Modlitební setkání matek bude dnes v 18:00 v kostele v Lidečku. Přijďte se modlit za své
děti a vnuky, aby se víra v jejich srdcích neztratila a aby se vždy pevně držely Pána Boha.
V úterý 8. října pořádáme tradiční pouť na sv. Hostýn. Odjezd je ze všech autobusových
zastávek v Horní Lidči a Lidečku v 7:00. Předpokládaný návrat bude kolem 16. hodiny.
Zapisovat se můžete do pátku v sakristii, cena je 130 Kč. Zaplaťte prosím při zapisování.
Poslední volné úmysly na mše svaté na tento rok si můžete zapsat v sakristii.
Ministrantská schůzka pro všechny ministranty z farnosti bude tuto sobotu v 8:30 hodin na
faře. Zveme mezi sebe i další kluky od 2. třídy, kteří by chtěli ministrovat.
Pravidelné zkoušky scholičky v Horní Lidči začnou v pátek 4. října v 15:00 před mší svatou
v pastoračním centru. Srdečně zveme „staré“ i nové členy!
Zveme všechny mladé od 7. do 9. třídy v neděli 6. října v 17:00 do pastoračního centra
v Horní Lidči na společné setkání a hraní her. Těšíme se na vás!
Tento týden budu navštěvovat nemocné. Ve středu Horní Lideč, ve čtvrtek Lidečko
(dolňansko) a v pátek Lidečko (horňansko), vždy od 9:00 hodin.
Mše svaté pro rodiče s dětmi budou v obou kostelích každý pátek (kromě prvního pátku) od
měsíce října. První „dětská“ tedy bude 11. října. Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče,
zvláště pak letošní třeťáky.
Kalendáře na rok 2020 budou od pondělí k zakoupení v sakristii. Stolní kalendáře stojí
70,- Kč a Cyrilometodějský na čtení 90,- Kč.
V neděli 13. října v 14:30 se na kopci nad hřbitovem v Lidečku koná farní drakiáda.
Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče. Přijďte prožít příjemné rodinné odpoledne.
Poslaný - konference o modlitbě chval a službě se koná 5. října 2019 od 9.00 v KD
Klobučan ve Val. Kloboukách. Motto konference je: „Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus.“
Je ti oblast modlitby chval a služby blízká? Chceš se o chválách a službě dozvědět víc? Potom
je tato konference přímo pro tebe!
Den plný workshopů, vzdělávacích i interaktivních seminářů, mše svaté, hudby, modlitby
chval, skvělých řečníků a mnoho dalšího. Ranní chvály povede kapela TIMOTHY, hlavním
řečníkem bude P. Ján Buc. Konferenci zakončí večer chval s kapelami Lamačské chvály a
ESPÉ. Registrační poplatek: 100 Kč (děti do 10 let zdarma). Od 16.30 je vstup na mši svatou
a večer chval veřejně přístupný. Přihlašování a více informací: https://poslany.credonf.cz/

