informátor římskokatolické farnosti Lidečko

23. neděle v mezidobí

8. září 2019

Tento pátek večer přijede do naší farnosti křesťanská kapela GOLDBEND, která byla
založena v roce 2010 v Rožnově pod Radhoštěm. Svými písněmi se snaží oslavovat a chválit
Pána zvláště při adoracích. Budou na faře i celou sobotu a večer v 17:00 vás srdečně zvou
na adoraci do našeho farního kostela, kterou budou doprovázet svými písněmi a slovem.
Přípravnou modlitbu k mimořádnému misijnímu měsíci říjnu 2019 vyhlášenému
papežem Františkem se budeme modlit od příštího týdne před každou mší svatou.
Pamětní medaile svaté Anežky si můžete vyzvednout v krabičce vzadu na stolku.

1. čtení: Mdr 9,13-19*Kdo může poznat Boží úmysly?
Žalm: Žl 90,3-4.5-6.12-13.14+17*Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
2. čtení: Flm 9b-10.12-17*Přijmi ho nazpátek, ne už jako otroka, ale jako drahého bratra.
Evangelium: Lk 14,25-33*Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.
Náš úryvek navazuje na vyprávění o hostině, kde si farizeové volili přední místa, a také na
podobenství o hostině, z níž se kvůli koupi nového pole či kvůli svatbě pozvaní omlouvají.
Na to naráží Ježíš, když vyslovuje bezpodmínečnost následování. Nejde o to, zda je v našich
silách zvládnout cestu za Kristem. To lze s Boží pomocí. Zde jde o rozhodnutí, které není
polovičaté.
BOHOSLUŽBY OD 8. ZÁŘÍ DO 15. ZÁŘÍ 2019
Lidečko
7:30 za + rodiče, dar zdraví a BP pro rodinu Čížovu
Hor. Lideč
9:00 za + manžela u příležitosti nedožitých 80 let
Lidečko 10:30 za živé a + farníky
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu
Lidečko 14:00 svátostné požehnání
pondělí 9. září
Lidečko 18:00 na úmysl dárce
úterý 10. září
Lidečko
7:00 za + rodiče Zádrapovy, všechny + z rodiny a DvO
středa 11. září
Hor. Lideč 18:00 za + rodiče Aloise a Annu Pechalovy a ž.rodinu
čtvrtek 12. září
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Jména Panny Marie
Lidečko 18:00 za + rodiče Machů, + děti, 2 + zetě, snachu a BP
pro živou rodinu
pátek 13. září
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
památka sv. Jana
Hor. Lideč 16:30 za 2 + rodiče, + z rodiny, vnuka a BP pro živé
Zlatoústého, biskupa a
rodiny Poláchovu a Liškovu
učitele církve
Lidečko 18:00 za + z rodiny Sýkorovy, dar zdraví a BP pro
ž.rodinu
sobota 14. září
Lidečko
7:30 za + Antonína Číže, + z rodiny Čížovy,
svátek Povýšení
Smetanovy a Pavlicovy
svatého Kříže
Hor. Lideč
9:00 za spásu duše + architekta Michaela Klanga
Lidečko 17:00 adorace za doprovodu skupiny GOLDBEND
24. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
15. září
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče Janušovy, + syna, + příbuzné a BP
pro živou rodinu
sbírka na Farní
Lidečko 10:30 za + rodiče Sváčkovy, + syny, + vnuka, DvO, BP
centrum
a dar víry a zdraví pro živou rodinu
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu
Lidečko 14:00 svátostné požehnání
23. neděle v mezidobí
8. září

Pastorační rada farnosti se sejde v úterý 10. září v 19:30 v pastoračním centru v Horní Lidči.
Budeme domlouvat program na hody a pastorační aktivity na mimořádný misijní měsíc říjen.
Ministrantská schůzka pro všechny ministranty z farnosti bude v sobotu v 10 hodin na faře.
Katecheze Dobrého pastýře začne od pondělí 23. září. Je určena pro děti ve věku 3 - 6 let.
Budeme se scházet každé pondělí od 16:30 u Hrabinových. Za organizátory zve Jitka Novotná.
Pouť do Žarošic v sobotu 14. září. Odjezd ze Střelné ve 12 hodin, z Horní Lidče 12:10 a
z Lidečka 12:15. Cena 300,- Kč, krojovaní 150,- Kč. Přihlašovat se můžete v sakristii, kde
společně se jménem a číslem domu uveďte i své telefonní číslo nebo osobně u Marty Řehákové
(tel.č.: 731023637). Pojeďte se společně modlit za navrácení rodin pod ochranu Panny Marie.
Kurz pro pastorační pomocníky se bude konat na Vsetíně od 12. října 2019 do 18. dubna
2020. Kurz je otevřen především pro toho, kdo chce více pomáhat ve farnosti, ale i pro
každého, kdo se chce stát uvědomělejším křesťanem a chce prohloubit svoji víru. Přihlášku
s potřebnými informacemi si můžete vyzvednout vzadu na stolku a odevzdat ji vyplněnou
nejpozději do 15. září na faře.
U zpovědnice si můžete prohlédnout fotky z letošního scholičkovsko-ministrantského
tábora v Kelči.
Pozdrav od Františka Šaryho: „Srdečne pozdravujem z Ríma. Momentálne prekonávam
jazykovú bariéru na kurze taliančiny. Je to dosť ťažké ale nevzdávam sa 😊 Nie je jednoduché
zmeniť život a ísť v ústrety neznámemu, ale s pomocou Božou sa to dá zvládnuť. Často na vás
všetkých v Lidečku a v Lidči myslím a modlím sa za vás. Pozdravujem všetkých a prajem
požehnané dni“.
Model Farního centra je k nahlédnutí vzadu v kostele u obětních darů. V těchto dnech se
vyřizuje stavební povolení, jehož součástí budou i stavební úpravy fary. Prosím o modlitbu za
tuto náročnou stavební a investiční akci a také prosím o vaši štědrost při pravidelných
měsíčních sbírkách, které od příští neděle začnou probíhat. Vedle modelu bude také
pokladnička, kde můžete přispět nebo můžete poslat peníze přímo na účet farnosti
1760861369/0800. Pokud budete potřebovat potvrzení o daru za účelem odpočtu daní, rádi
vám ho na faře vystavíme. Předem děkuji za vaše dary.
Sbírky v srpnu 2019
4.8.
11.8.
18.8.
25.8. sbírka pro papeže

Lidečko 7:30
4548,5266,6382,27247,-

Hor. Lideč 9:00
6323,5837,10471,- dožínky
25699,-

Lidečko 10:30
4907,4422,3447,- sobota večer
25351,-

