informátor římskokatolické farnosti Lidečko

22. neděle v mezidobí
22. neděle v mezidobí
1. září

pondělí 2. září

úterý 3. září
památka sv. Řehoře
Velikého, papeže
středa 4. září

čtvrtek 5. září
sv. Terezie z Kalkaty

pátek 6. září
první pátek

1. září 2019

BOHOSLUŽBY OD 1. ZÁŘÍ DO 8. ZÁŘÍ 2019
Lidečko
7:30 za + Antonína Bučka, jeho + bratra, + rodiče, BP
pro živou rodinu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky (žehnání aktovek)
Lidečko 10:30 na poděkování za prázdniny, s prosbou o BP pro
nový školní rok (žehnání aktovek)
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu
Pulčín 15:00 za + Oldřicha Trochtu, za všechny + z rodiny a za
Boží ochranu pro živou rodinu
Lidečko 15:00 pohřeb + Aloise Vaňka
Lidečko 16:30 svátost smíření
Lidečko 18:00 za + rodiče Machů, + syna, + rodiče Londovy, +
snachu, BP pro živou rodinu
mše svatá nebude
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko

sobota 7. září
Lidečko
sobotní památka
Panny Marie
Lidečko
23. neděle v mezidobí
Lidečko
8. září
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

15:30 pohřeb + Josefa Kousala
16:30 svátost smíření
18:00 za + manžela Josefa Matůše, + syna, zetě, DvO a
BP pro živou rodinu
16:00 svátost smíření pro děti a mládež
17:00 adorace a svátost smíření
18:00 za + z rodiny Brhlovy a Vaculkovy a Boží ochranu
pro živou rodinu
19:00 svátost smíření (3 kněží)
8 - 9 svátost smíření
15:30 adorace a svátost smíření
16:30 za + z rodiny Pechalové, dar zdraví a ochranu PM
pro živou rodinu
18:00 za + Marii a Jaroslava Brhlovy, + Jaroslava Brhla
a BP pro živou rodinu
7:00 za + manžela u příležitosti nedožitých 80.
narozenin, + řádovou sestru Saturninu a DvO
11:00 svatební mše svatá Janáč - Matochová
7:30 za + rodiče, dar zdraví a BP pro rodinu Čížovu
9:00 za + manžela u příležitosti nedožitých 80 let
10:30 za živé a + farníky (udílení svátosti křtu)
14:00 svátostné požehnání

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1. čtení: Sir 3,19-21.30-31*Pokořuj se, a před Pánem nalezneš milost.
Žalm: Žl 68,4-5ac.6-7ab.10-11*Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.
2. čtení: Žid 12,18-19.22-24a*Přistoupili jste k hoře Siónu a k městu živého Boha.
Evangelium: Lk 14,1.7-14*Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude
povýšen.
Dvě poučení, zdánlivě určená jen pro obyčejný život, mají přivést k respektování Boha
jako toho, kdo s konečnou platností povyšuje a ponižuje, čili kdo je jediným oprávněným
soudcem člověka.
Ohlášky před sňatkem: Miroslav Janáč, Lidečko 473 a Michaela Matochová, Lidečko 330
si udělí v sobotu 7.9.2019 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.
Pamětní medaile svaté Anežky České. Dnes naposledy se můžete vzadu na stolku zapsat do
připraveného archu, do kterého zapište své jméno a výši daru, abychom věděli kolik
pamětních medailí objednat.
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.
Tento týden budu navštěvovat nemocné. Ve středu Horní Lideč, ve čtvrtek Lidečko
(dolňansko) a v pátek Lidečko (horňansko), vždy od 9:00 hodin.
Mariánské večeřadlo bude tuto sobotu 7. září. Začátek je v 6:30 modlitbou radostného
růžence. Po mši svaté se potom ještě pomodlíme bolestný a slavný růženec. Srdečně zvu
především všechny členy živého růžence.
Tento týden začínáme nový školní rok. Vyzývám nejen děti a mládež, ale i všechny dospělé:
využijte v tomto týdnu příležitost ke svátosti smíření a začněte tak nový školní rok ve spojení
s pánem Ježíšem a s čistým srdcem. Také si častěji přicházejte na mši svatou i ve všední den
pro posilu a Boží požehnání.
Časopis Nezbeda i ostatní tiskoviny jsou dnes k rozebrání zdarma!

