informátor římskokatolické farnosti Lidečko

23. neděle v mezidobí

9. září 2018

1.čtení: Iz 35,4-7a * Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých.
Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10* Duše má, chval Hospodina!
2. čtení: Jak 2,1-5* Což nevyvolil Bůh chudé, aby byli dědici Království?
Evangelium: Mk 7,31-37* Hluchým dává sluch a němým řeč.
To znamená, že stvoření, které z Boží ruky vyšlo jako dobré a teď dobré není, Ježíš opět
navrací do původního stavu. I tím se legitimuje jako Mesiáš.
BOHOSLUŽBY OD 9. ZÁŘÍ DO 16.ZÁŘÍ 2018
23. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
9. září
Hor. Lideč
9:00 za + Marii Golasovu - 1. výročí úmrtí
Lidečko 10:30 za + manžela a BP pro živou rodinu Pastorčákovu
Lidečko 14:00 svátostné požehnání
pondělí 10. září
Lidečko 18:00 za + manžele Vaculčíkovy, + sourozence a BP pro
živou rodinu
úterý 11. září
mše sv. nebude
středa 12. září
Hor. Lideč 18:00 za + syna Ladislava a živou a + rodinu Slánskou
jména Panny Marie
čtvrtek 13. září
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
památka sv. Jana
Lidečko 18:00 za Boží pomoc a požehnání pro Ludmilu Šerou a
Zlatoústého, biskupa a
její rodinu
učitele církve
pátek 14. září
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
svátek Povýšení
Hor. Lideč 16:30 za + Františka Martinku - 1. výročí úmrtí
svatého Kříže
Lidečko 18:00 na poděkování Bohu za 25 let působení sester
Karmelitánek v naší vlasti (celebruje P. Josef
Jančář O.Carm)
sobota 15. září
památka Panny Marie
Bolestné

Lidečko
Lidečko

24. neděle v mezidobí
Lidečko
16. září
Hor. Lideč
sbírka na potřeby
farnosti

Lidečko
Lidečko

za + manžela, + dceru, + syna, BP pro rod. Machů
7:00 za živou a + rodinu Slánskou
16:00 za živé a + myslivce, jejich rodiny a členy
honebního společenstva (mše u kamene sv.
Huberta)
7:30 za + rodiče, zetě Františka a BP pro živé rodiny
9:00 za + manžela, + rodiče, BP pro živou rodinu
Důbravovu
10:30 za ž. a + farníky (při mši sv. udílení svátosti křtu)
14:00 svátostné požehnání

Úklid kostela: v sobotu 15. září po mši svaté čísla domů 501 - 520. Příští neděli po požehnání
bude setkání těch, kdo jste se zapsali na nové úklidové skupinky. Stále se můžete zapisovat.

Sestry Karmelitánky vás srdečně zvou ke společnému slavení mše svaté v pátek 14. září
v 18:00 do Lidečka. Chtějí společně s vámi poděkovat Bohu za milosti a dary, které obdržely
během svého působení v ČR a také v naší farnosti. Účast přislíbily i sestry Valentýna, Barbara
a Rita, které působily v naší farnosti. Po mši svaté bude v kostele beseda se sestrami.
V pátek 14. září začínají pravidelné zkoušky scholy a scholičky z Lidečka. Scholička
v pátek od 16 do 18 hodin na faře, po zkoušce chodíme společně na mši svatou. Schola bude
v pátek po mši svaté – cca v 19 hodin. Zveme všechny současné členy, ale i nové zpěváčky do scholičky od předškoláků, do scholy od 8. třídy. Více informací na plakátku na nástěnce.
Zkouška lidčanské scholičky bude bývat vždy v pátek před dětskou mší svatou od 15:00.
Potom půjdeme společně na mši. Zveme všechny malé zpěváky a zpěvačky od 1. třídy.
První setkání Katecheze Dobrého pastýře pro předškolní děti bude tento čtvrtek 13. září.
Sraz je v 16:15 před Společenským centrem. Více informaci a fotek je na nástěnce v zadní
části kostela a na webové stránce www.katechezedobrehopastyre.cz.
V sobotu 15. září v 8:00 se na faře koná první poprázdninová schůzka všech ministrantů
z Lidečka i Hor. Lidče. Zveme mezi nás také nové kluky, kteří by chtěli ministrovat.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby na měsíc září 2018: za respektování mezinárodního
humanitárního práva v provincii Idlib v Sýrii, aby byly chráněny životy civilního obyvatelstva,
a za vítězství Panny Marie – Královny míru, v této oblasti.
Mše svaté pro rodiče s dětmi začnou v obou kostelích každý pátek od měsíce října.
Nedělní aktivita pro rodiče a děti: krabičku s kartičkou vám ministranti rozdají po mši svaté.
Poděkování za tábory: chtěl bych moc poděkovat všem, kdo jste se o letošních prázdninách
zapojili do organizace farních táborů pro naše děti. Ať vám Bůh odplatí za váš čas a obětavost.
Na faře ještě zůstaly nějaké věci z tábora ve Valašské Bystřici, po mši svaté si je můžete
vyzvednout. Také si na památku vyzvedněte v sakristii společnou fotku z tohoto tábora.
CPR Vsetín zve opět všechny maminky (nejen) na mateřské dovolené do klubu maminek,
který bude probíhat každé pondělí od 9:30 na faře v Lidečku. Na společně strávené chvíle při
modlitbě, tvoření a hraní se těší Maruška a Jana.
Farnost Val. Polanka vás zve dnes v 15:00 do KD na benefiční koncert P.Jiřího Kučery
(housle) a Karolíny Strakové (klavír), spoluúčinkují sbory Polanka a Zvonky - Dobré Zprávy.
Výtěžek bude věnovaný na dokončení kaple v Lužné.
Oslava 30. výročí založení scholy ve farnosti Lidečko se uskuteční v neděli 7. října při mši
svaté v 13:30. Hlavním celebrantem bude P.Josef Čunek a kazatelem P. Jaroslav Špargl.
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