informátor římskokatolické farnosti Lidečko

27. neděle v mezidobí

7. října 2018

1.čtení: Gn 2,18-24 * A budou jeden člověk.
Žl 128,1-2.3.4-5.6 * Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.
2. čtení: Žid 2,9-11 Vždyť ten, kdo posvěcuje, i ti, kteří jsou posvěcováni, mají stejný původ.
Evangelium: Mk 10,2-16 * Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
Na tomto starozákonním slovu trvá i Ježíš, jakkoli je jeho realizace mnohdy nesnadná.
A zmírnění z pozdější doby odmítá. Druhá část textu přináší zcela jiné téma: Ježíšův vztah k
těm, kdo byli v Izraeli společensky nejníže - a k těm patřily i děti. Ježíš se ani zde nenechá
poutat dobovými konvencemi.
BOHOSLUŽBY OD 7. ŘÍJNA DO 14. ŘÍJNA 2018
27. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + syna, bratra, rodiče Paláčkovy a BP pro
7. října
rodinu Rumánkovu
Hor. Lideč
9:00 za + Františka Váňu a za živé a + z rodiny Váňovy
Panny Marie
a Janáčovy
Růžencové
Lidečko 13:30 za živé a + farníky, zvláště za všechny současné i
bývalé členy scholy v Lidečku a jejich rodiny
Lidečko 17:00 adorace a svátostné požehnání
pondělí 8. října
Lidečko 18:00 za + rodiče Pechalovy, Důbravovy, Bambůchovy
a BP pro živou rodinu
úterý 9. října
Lidečko
7:00 za + maminku Štěpánku Šimarovou
sv.Dionýsia, biskupa a
druhů, mučedníků
středa 10. října
Lidečko
7:00 za + P. Karla Pleváka
Hor. Lideč 18:00 za + z rodiny Zádrapové a Trčálkové a DO
čtvrtek 11. října
Hor. Lideč 14:30 pohřeb + Drahomíry Zádrapové
sv. Jana XXIII., papeže
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 za + manžela Antonína Matochu a BP pro
ž.rodinu
pátek 12. října
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
sv. Radima, biskupa Hor. Lideč 16:30 na poděkování za Boží dar obrácení s prosbou o
BP pro rodinu
mše svatá
Lidečko
18:00
za + rodiče Sýkorovy, dar zdraví a BP pro ž.rodinu
pro rodiče a děti
sobota 13. října
Lidečko
8:00 za + manžela Karla, 2 + rodiče a BP pro živou
sobotní památka
rodinu Ryzovu (při mši udílení svátosti křtu)
Panny Marie
Lidečko 13:00 svatební obřad Matušinec – Míčková
28. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
14. října
Hor. Lideč
9:00 za + Rudolfa Manu, + sourozence a jeho + rodiče
Lidečko 10:30 za + rodiče Josefa a Zdenu Kulíškovy, BP pro
ž.rodinu

Úklid kostela: skupinka číslo 3. Na nástěnce v kostele je seznam skupinek a také popis všech
činností, které je potřeba při úklidu udělat. Chtěl bych poděkovat všem, kdo jste se k této
službě zavázali a prosím ještě další ochotné lidi o pomoc. Nahlašovat se můžete Katce
Ščotkové.
Svátost manželství si udělí v sobotu 13. 10. 2018 v 13:00 ve farním kostele v Lidečku Jakub
Matušinec z Prlova a Barbora Míčková z Lidečka.
V sakristii si můžete koupit stolní kalendáře na rok 2019. Cena je 65 Kč. Také je k mání i
Cyrilometodějský kalendář na čtení za 90 Kč.
V neděli 14. října v 14:30 se na kopci nad hřbitovem v Lidečku koná farní drakiáda.
Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče. Soutěžit se bude v různých kategoriích a pro
vítěze jsou připraveny hezké ceny. Přijďte prožít příjemné rodinné odpoledne.
V úterý 16. října 2018 pořádáme tradiční pouť na sv. Hostýn. Odjezd ze všech
autobusových zastávek v Horní Lidči a Lidečku v 7:30. Předpokládaný návrat bude kolem 16.
hodiny. Přihlašovat se můžete v sakristii, platí se 130,- Kč. Málo pohyblivé vyvezeme autem
nebo autobusem až nahoru k bazilice.
První poprázdninové společenství starší mládeže (od 15 let nahoru) se koná v sobotu 13.
října ve 20 hodin na faře. Všichni mladí, jste srdečně zváni.
Setkání seniorů: Jistě jste, všichni senioři, v těchto dnech obdrželi pozvání od Obecního úřadu
Lidečko a Společenského klubu na pravidelné setkání do velkého sálu Kulturního domu
v Lidečku. Je pro vás připraveno bohaté občerstvení a kulturní program. Také já se na vás na
všechny toto úterý od 15:00 těším a věřím, že prožijeme příjemný a požehnaný čas.
Mše svaté pro rodiče s dětmi budou každý pátek v obou kostelích. Srdečně zvu všechny děti,
zvláště letošní třeťáky i ty minulé a jejich rodiče. Budeme si vyprávět o životě Ježíšových 12ti apoštolů – prvních misionářů a plnit různé apoštolské úkoly a dovednosti.
Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc říjen: za jednotu církve proti Zlému,
působícímu vzdálení od Boha a rozdělení křesťanského společenství.
Měsíc říjen patří růženci a papež František, vyzývá všechny věřící, aby se ho v tomto měsíci
modlili každý den. Po každém růženci se máme obracet k Matce Boží a archandělu
Michaelovi, aby chránili církev od ďábla, který usiluje o rozdělení Boha a člověka a o rozdělení
lidí mezi sebou. Také bolestné poznání rozsahu pohlavního zneužívání, zneužití moci a
manipulace se svědomím ze strany kněží, zasvěcených osob i laiků k tomu rozštěpení
v poslední době přispělo. Prosme, aby svatá Matka Boží chránila svým pláštěm církev před
útoky Zlého, a zároveň ji vedla k vyznání vin, pochybení a zneužití, spáchaných v přítomnosti
i minulosti. Vyznání vin a odpuštění povede k obnově, která vezme zlu sílu.
Sbírky v září 2018
2.9.
9.9.
16.9. pro sestry karmelitánky
23.9.
28.9. svatý Václav
30.9.

Lidečko 7:30
4607,4923,23766,4893,4623,-

Horní Lideč 9:00
5968,6420,18130,5695,10335,6413,-

Všem, kdo jste přispěli jakoukoliv částkou, ať Bůh odplatí!!!

Lidečko 10:30
4958,5665,16145,5178,4759,-

