Úklid kostela: č. 41-60

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

24. neděle v mezidobí 17. září 2017
Liturgie slova 24. neděle v mezidobí - vstupní antifona: Pane, uděl pokoj těm, kdo v tebe
doufají, aby se ukázalo, že tvoji proroci jsou věrohodní. Vyslyš prosby svého lidu.
1.čtení. Sir 27, 33-28,9 * Odpusť křivdu svému bližnímu, a pak i tvé hříchy budou odpuštěny,
když budeš prosit.
Žalm: 103 * Hospodin je milosrdný a milostivý, shovívavý a nadmíru dobrotivý.
2.čtení: Řím 14, 7-9 * Ať žijeme nebo umíráme, patříme Pánu.
Evangelium: Mt 18,21-35 * Neříkám ti, abys odpustil nejvíc sedmkrát, ale třeba
sedmasedmdesátkrát. Převážná část učitelů v Izraeli přesně odměřovala, co člověk ještě
musí a co už nemusí. Podobným způsobem je postavena otázka Petrova. Ptá se, kde jsou
hranice lásky k bližnímu. Ježíšova odpověď ukazuje, že hranice lásky k bližnímu stavět
nelze, odpouštět je třeba znovu a znovu. Důvod je zřejmý: takto nám odpouští Bůh.

BOHOSLUŽBY OD 17. ZÁŘÍ DO 24. ZÁŘÍ 2017
24. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za farníky
17. září
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče, příbuzné, BP pro rodinu Sporkovu
Lidečko
10:30 za + Antonína Šrajera - 1. výročí úmrtí
SBÍRKA NA FARNOST
při mši svaté udílení svátosti křtu
pondělí 18. září
Hor. Lideč 15:00 Pohřeb + Františka Martinky
Lidečko
18:00 na poděkování za 70 let života, + manžela, BP
pro ž.rodinu
úterý 19. září
pouť na Svatý Hostýn (odjezd v 7:30)
středa 20. září
Hor. Lideč 17:30 za + rodiče Smolíkovy, + děti a ž.rodinu
Památka sv. Ondřeje Kim
Taegona, kněze; Pavla
Chong Hasanga a druhů

čtvrtek 21. září

Svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty

pátek 22. září

sobota 23. září
Památka sv. Pia
z Pietrelciny, kněze

25. neděle v mezidobí
24. září

Lidečko
Lidečko

17:00 adorace, svátost smíření
18:00 za + Aloise Novosada - 1. výročí úmrtí

Hor. Lideč
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

16:00
17:00
17:45
18:00
7:00

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko

17:00
7:30
9:00
10:30

Lidečko

14:00

adorace, svátost smíření
za + manžele Hanusovy, + syna a ž.rodinu
modlitební triduum matek
za + rodiče, zetě Františka a BP pro ž.rodinu
za + syna, + z rodiny Zádrapovy a BP pro
ž.rodinu
modlitební triduum matek
za BP pro živou rodinu
za farníky
za + manžela, 2 + rodiče, švagrovou, ž.rodinu
Machalovu a Vozákovu
modlitební triduum matek

Děkuji všem, kdo jste se zapojili do organizace včerejší duchovní obnovy. Také velký
dík hospodyňkám za napečení buchet a zákusků.
V sobotu 23.9. v 8 hodin se na faře v Lidečku koná společná schůzka ministrantů. Po
skončení schůzky si půjdeme ven něco zahrát, vezměte si sportovní oblečení a obuv.
Biřmovanci mají taktéž v sobotu 23.9. biřmovaneckou schůzku. Sejdeme se v 18 hodin
na faře.
Spolčo mladých Lidečko zve na víkendovku pro mládež, která se koná od 28. září do
1. října, na téma True Colors (sebepoznání). Celá víkendovka se bude odehrávat v
Loučce mezi Starým a Novým Jičínem. Víkendovka je určena pro mládež od 5. do 9. třídy.
Cena víkendovky je 500,- Kč (vše je zahrnuto v ceně). Přihlášky naleznete v sakristii. K
přihlášce jsou také přiloženy veškeré informace o víkendu. Pokud se budete chtít na něco
zeptat, kontaktujte Filipa Hynka. (tel. 731 525 850, fiks.hynek7@centrum.cz)
Přestaň se přetvařovat a poznej svoji pravou barvu! Těšíme se na tebe!
Příprava snoubenců na manželství pro ty, kteří plánují církevní sňatek v r. 2018.
Přípravu organizuje centrum pro rodinu ve Vsetíně. Pro snoubence z naší farnosti se tento
kurs koná na faře v Lidečku ve dnech 3.10. a 17.10. a 31.10. a 14.11. 2017 vždy od 17:30 do
19:30. Snoubenci ať se přihlásí na email: KunderovaJana@seznam.cz nebo tel. 731590329
Modlitební triduum matek bude příští víkend 22. - 24. září. V pátek po večerní mši sv.
v 17:45 v Horní Lidči, v sobotu v 17:00 v Lidečku a v neděli v Lidečku ve 14:00. Jsou
zvány všechny matky z farnosti. V pátek se máme postit a odprošovat za svoje hříchy.
V sobotu odpustit a prosit za obrácení těch, kteří ublížili nám a našim dětem. A v neděli se
radovat a chválit Pána.
Oslavy svátku sv. Václava, patrona kostela v Horní Lidči
středa 27. září v 18:00 - modlitba za národ, svatováclavské nešpory
čtvrtek 28. září - Slavnost sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa a filiálního kostela v Horní Lidči
7:30 - mše svatá
10:30 - mše svatá za farníky a poutníky
14:30 - Te Deum a svátostné požehnání
Modlitba za národ se bude v naší farnosti konat po mši svaté 27. září v 18:00 ve
filiálním kostele sv. Václava v Horní Lidči. Po úvodním zpěvu písně Otče náš, vyslyš
nás, budou nešpory ze slavnosti sv. Václava, svatováclavský chorál, modlitba za národ
a státní hymna. Od 18:00 budou zvonit 15 min. zvony.
Zkouška sboru na slavnost sv. Václava při mši svaté v Horní Lidči v 10:30 bude tento
týden v pondělí 18.9. a čtvrtek 21.9. v 19 hodin na faře v Lidečku a příští týden v pondělí
25.9. a středu 27.9. v Horní Lidči. Všichni jsou srdečně zváni.

