informátor římskokatolické farnosti Lidečko

3. neděle velikonoční 5. května 2019
1. čtení: Sk 5,27b-32.40b-41 * My jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý.
Žalm: Žl 30,2+4.5+6.11+12a+13b * Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
2. čtení: Zj 5,11-14 * Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i moc na věčné věky.
Evangelium: Jan 21,1-19 * Šimone, synu Janův, miluješ mě více než ti zde?
BOHOSLUŽBY OD 5. KVĚTNA DO 12. KVĚTNA 2019
3. neděle velikonoční
Lidečko
7:30 za + rodiče Kovačíkovy, + děti a BP pro ž. rodinu
Hor.
Lideč
9:00 za + rodiče, všechny + z rodiny a BP pro živé z
5. května
rodiny Petrůjové
Lidečko 10:30 za živé a + farníky
Pulčín 15:00 za skauty ze střediska Lidečko a jejich rodiny
pondělí 6. května
Lidečko 18:00 za + kmotry Baumanovy
památka sv. Jana
Sarkandra
úterý 7. května
Hor. Lideč 18:00 za živé a + z rodiny Zichovy, DvO, dar víry, BP pro
živou rodinu
středa 8. května
Račné 15:30 za děti, které letos poprvé přistoupí ke stolu
P. Marie, Prostřednice
Páně, za jejich rodiče, sourozence a celé rodiny
všech milostí
čtvrtek 9. května
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 za + manžela Jana Dorňáka, + rodiče z obou stran
a BP pro živou rodinu
pátek 10. května
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 za + rodinu Slánskou, Molejovu, DvO, dar zdraví,
mše sv.
ochranu a BP pro živou rodinu
pro rodiče a děti
Lidečko 18:00 za + rodiče Molkovy, + syna, 3 + zetě, + snachu a
DvO
Lidečko 19:00 svátost smíření pro rodiče a příbuzné
sobota 11. května
Lidečko
7:00 za + rodinu Janošíkovu a BP pro živou rodinu
Lidečko
8:00 svátost smíření dětí 9:30 nácvik dětí
Lidečko 11:00 svatební mše svatá (Hrabina – Kohoutková)
Lidečko 13:00 za živé a + 70.níky
4. neděle velikonoční
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče Řemeslníčkovy, + děti, DvO a BP pro
12. května
živou rodinu
PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ
Lidečko 10:30 za děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně a
jejich rodiny
sbírka na křesťanské
Lidečko 16:00 Te Deum a svátostné požehnání
sdělovací prostředky

Třeťákům pokračuje opakování před prvním svatým přijímáním (v 18:00 při mši sv.).
Lidečko: čtvrtek 9.5. - opakování svátost smíření a mše svatá (otázky č. 22-44)
H. Lideč: úterý 7. 5. - opakování hřích a Desatero (otázky č. 1-21)
středa 15. 5. - opakování svátost smíření a mše svatá (otázky č. 22-44)
Účast dětí a jednoho z rodičů je povinná!
První svaté přijímání našich dětí bude v Lidečku příští neděli 12. května v 10:30 a v Horní
Lidči o týden později, 19. května v 9:00 hodin. Prosím vás o intenzivní modlitbu za tyto děti.
Ve středu 8. května mají třeťáci s rodiči a jejich sourozenci výlet do Račného. Sraz je
v 9:00 na letišti v Lidečku nad farmou Agrofyto. Vezměte si sportovní oblečení a něco na
opékání. Celý společně prožitý den, plný her a soutěží, zakončíme v 15:30 mší svatou u
kapličky v Račném. Na mši svatou jste všichni srdečně zváni. V případě deště se akce nekoná.
Ohlášky před jáhenským svěcením: O udělení jáhenského svěcení požádal Dominik Kovář,
narozený 24. 2. 1995 na Vsetíně, bydlící v naší farnosti. Podle přání Církve vás vyzývám,
abyste podle svého nejlepšího vědomí a svědomí upřímně a pravdivě na zdejší faře ohlásili,
co byste mohli namítat nebo uvést jako překážku proti udělení tohoto svěcení jmenovanému.
S vědomím závažnosti tohoto svěcení pro kandidáta samotného i pro celou Církev, a tedy i
pro vás, drazí farníci, snažně vás všechny prosím o modlitby zvláště v den svěcení, které mu
má být uděleno v sobotu 22. 6. 2019 v 9:30 v katedrále sv. Václava v Olomouci.
Naši skauti vás dnes srdečně zvou za příznivého počasí na společný výšlap na Pulčiny,
kde bude v 15 hodin za ně sloužena mše svatá. Vychází se od kostela v Lidečku ve 13 hodin.
Po cestě se nad Lidečkem, mezi poli, pomodlíme za dobrou letošní úrodu.
Májové pobožnosti budou bývat v Lidečku i Hor. Lidči před mší svatou. Když mše svatá
nebude, začíná májová v Lidečku v 18 hodin a v Lidči v 19 hodin. Začneme modlitbou
růžence, poté bude následovat májové čtení z knihy „Pod ochranu tvou…“ a litanie.
List s růžencem na májovou aktivitu pro děti si můžete vyzvednout v sakristii. Poneseme
ho potom na závěr měsíce května při poslední májové v obětním průvodu při mši svaté jako
dárek a poděkování Panně Marii.
Dnes naposledy se můžete přihlašovat na farní pouť na Vysočinu v termínu 12. - 14. 6.
Cena je 1800,- Kč. Vyplněnou přihlášku i s penězi odevzdávejte v sakristii nebo na faře.
Otevřené modlitební setkání pro všechny se uskuteční tento pátek 10.5. v 19:00 v kostele
ve Val. Kloboukách. Společně se budeme věnovat tématu utrpení a Božího pohledu na něj.
Součástí večera budou chvály (Projekt ON Valašské Klobouky), slovo (Michal Steiner ze
společenství Martin dom) i možnost přímluvné modlitby.
Včelaři vás všechny srdečně zvou 19. května 2019 na 17. celonárodní včelařskou pouť na
sv. Hostýně. Z Lidečka odjezd autobusů od obecního úřadu v neděli 19.5. v 7 hodin. Cena za
osobu 140,- Kč. Zapisovat se můžete v zahradnictví „U Kulíšků“ a pana Jana Bajze. Autobus
jede až k basilice. Zveme všechny zájemce z Lidečka, Horní Lidče, Střelné a Francovy Lhoty.
Sbírky v dubnu 2019
7.4.
14.4.
21.4. sbírka na kněžský seminář
28.4.
sbírka u Božího hrobu

Lidečko 7:30
5197,5109,21602,5054,19616,-

Hor. Lideč 9:00
7169,6275,22343,5820,7158,-

Lidečko 10:30
5022,6180,11469,5779,-

