školy

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

7. neděle velikonoční 13. KVĚTNA 2018

1. čtení: Sk 1,15-17, 20-26 * Je nutné, aby se jeden z nich stal spolu s námi svědkem
zmrtvýchvstání.
Žalm 103 * Hospodin si zřídil na nebi trůn.
2. čtení: 1 Jan 4, 11-16 * Kdo zůstává v lásce, zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm.
Evangelium: Jan 17, 11b-19 * Aby byli jedno jako my.
Jednota učedníků ústí do „plnosti radosti“ Ježíšovy. Takto obdarovaní učedníci pak mohou
zůstávat ve světě - tj. nemusí se jej bát a uzavírat se před ním, ale zároveň „nebýt ze světa“
tj. nesplynout s ním a své jednání nechat určovat Duchem Ježíšovým.
BOHOSLUŽBY OD 13. KVĚTNA DO 20. KVĚTNA 2018

7. neděle velikonoční
13. května
pondělí 14. května
svátek sv. Matěje,
apoštola
úterý 15. května

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Lidečko

Lidečko

středa 16. května
svátek sv. Jana
Nepomuckého, kněze
a mučedníka
čtvrtek 17. května

Hor. Lideč

pátek 18. května

Hor. Lideč
Hor. Lideč

sobota 19. května
20. května
Slavnost
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
sbírka na církevní

Lidečko
Lidečko

Lidečko

Lidečko
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč

Pulčín

7:30 za + Antonína a Marii Matyášovy a ž.r. Hrabicovu
9:00 za + rodiče Řemeslníčkovy, + děti, duše v očistci a
BP pro živou rodinu.
10:30 za přijatá dobrodiní s prosbou o BP do dalších let
14:00 májová pobožnost
18:00 za dar zdraví a BP pro rodinu Pechálovu
7:00 za + Aloise a Marii Bučkovy, Boží pomoc pro děti
a jejich rodiny
17:30 za + manželku Danu, živou a + rodinu Fojtů
17:00 adorace, svátost smíření
18:00 za + manželku Ludmilu, + dceru a BP pro ž.rodinu
Pastorčákovu
15:30 adorace, svátost smíření
16:30 za + Oldřicha Povalače, + rodiče, dar zdraví a BP
pro živou rodinu
18:00 za + rodiče Pechálovy č.47, za dar zdraví a BP pro
živé rodiny
7:00 za + rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
20:00 svatodušní vigilie
7:30 za živé a + farníky
9:00 za dvoje + rodiče, + manžela, syna s prosbou o BP
pro rodinu Sekulovu
11:00 za poutníky a živé a + obyvatele Pulčína

Svatodušní vigilie v sobotu 19. května začne v Lidečku ve 20:00 před farním kostelem
požehnáním svatodušního ohně a mší svatou s obnovou biřmovacích závazků a modlitbou
odevzdání svého života Ježíši, jedinému Pánu a Spasiteli. Přijďte všichni, kdo chcete svůj
život více spojit s Duchem svatým. Mše svatá je s nedělní platností.
Pouť na Pulčinách v kapli Sv. Ducha bude v neděli 20. května v 11:00.
Úklid kostela: v sobotu ráno po mši svaté čísla 181 - 200.

Při mši svaté v pondělí (Lidečko) a ve středu (Horní Lideč) bude další katecheze
a opakování pro prvokomunikanty. Tentokrát se zaměříme na Svátost smíření. Účast
dětí a jednoho z rodičů je povinná.
První svaté přijímání našich dětí bude v Lidečku v neděli 27. května v 10:30 a v Horní
Lidči o týden později, 3. června v 9:00 hodin. Prosím vás o intenzivní modlitbu za tyto děti
a jejich rodiny.

Veliké díky všem chlapům, kteří přišli včera na brigádu. Další práce budou pokračovat
už tuto sobotu 19. května od 8 hodin. Hlaste se Jindrovi Trochtovi na tel.č.: 605185207.
Přihlašujte se, prosím, na děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání na
Velehradě. Odjezd autobusu bude v sobotu 26. května v 13:15 z Horní Lidče od kostela a
postupně bude zastavovat na všech zastávkách. Na pouť se můžete zapisovat v sakristii.
V 15:00 je modlitba růžence, v 16:00 adorace a v 17:00 mše svatá.

CPR Vsetín (Maruška a Jana) srdečně zve všechny dívky, ženy, maminky, babičky na
modlitbu gesty a biblické tance 21. května a 18. června v 19 hodin v malém sále
v Lidečku.

CPR Vsetín zve tatínky s dětmi v termínu 15. - 17.6. 2018 na faru do Pozděchova na
víkend s názvem „FotrSdorf“ Bližší informace máte na plakátku.

V Lidečku bude mše svatá pro rodiče a děti kvůli školnímu dětskému dni mimořádně
přesunuta na čtvrtek.
Stále se můžete přihlašovat na jednodenní seminář Otcovo srdce, který se koná 23.
června v kostele v Horní Lidči. Hlavním hostem bude Pavol Strežo ze Slovenska,
začátek je v 9:00 hod. a celé setkání zakončíme mší svatou v 17:00 hod. Přihlašovat se
můžete do 20.5. na faralidecko@seznam.cz. Cena i s obědem je 100,- Kč.

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen: prosme Pána,
ať na přímluvu Panny Marie všem pomáhá říkat NE násilí a pomstě a všem pomáhá
společně vytvářet pokoj.

Také v naší farnosti prožijeme v pátek 25. května Noc kostelů. Začneme v 18 hodin mší
svatou a potom bude až do 22:00 následovat další program, který bude z velké části
inspirován Svatou Zemí a židovskými kořeny naší víry. Vše bude ještě upřesněno.

Chtěl bych poděkovat všem maminkám a babičkám k dnešnímu svátku matek. Ať
vám Bůh odplatí za každou vaši lásku a starostlivost a na přímluvu nebeské matky Panny
Marie stále žehná.

