informátor římskokatolické farnosti Lidečko

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
2. neděle velikonoční 28. dubna 2019
1. čtení: Sk 5,12-16 * Rostl počet těch, kteří přijímali víru v Pána.
Žalm: 118 * Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.
2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19 * Byl jsem mrtev, a hle - jsem živ na věky věků.
Evangelium: Jan 20,19-31 * Za týden přišel Ježíš zase.
Vyprávění Janova evangelia dostalo v posledních kapitolách velký spád: Ježíš byl ukřižován,
na začátku dvacáté kapitoly však přijdou ženy ke hrobu… Nyní Vzkříšený poprvé potkává
učedníky. V takto vypjatém okamžiku zaznívá nejzásadnější poselství Vzkříšeného. Následný
týden a přítomný Tomáš otevírají otázku, jak mají uvěřit ti, kdo „nebyli u toho“.
BOHOSLUŽBY OD 28. DUBNA DO 5. KVĚTNA 2019
2. neděle velikonoční
Lidečko
7:30 za + rodiče Bojdovy, zetě, vnuka a BP pro ž.rod.
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
NEDĚLE BOŽÍHO
Lidečko 14:00 adorace + svátost smíření
MILOSRDENSTVÍ
Lidečko 15:00 za + manžela, 2 + rodiče, ostatní + příbuzné, BP
28. dubna
pro ž.rodinu Bučkovu
pondělí 29. dubna
Lidečko 18:00 za + z rodiny Zádrapovy a BP pro celou ž. rodinu
svátek sv. Kateřiny
Sienské
úterý 30. dubna
Hor. Lideč 17:00 na poděkování za 50 let společného života
(mše svatá u obrázku Panny Marie)
středa 1. května
MŠE SVATÁ NEBUDE
sv. Josefa , dělníka
(ministrantský den v kněžském semináři)
čtvrtek 2. května
Lidečko 16:00 svátost smíření pro děti a mládež
památka sv. Atanáše,
Lidečko 17:00 adorace a sv. smíření
biskupa a uč. církve
Lidečko 18:00 za + Josefa Putalu
Lidečko 19:00 svátost smíření (2 kněží)
pátek 3. května
Hor. Lideč 15:30 adorace a sv. smíření
svátek sv. Filipa a
Hor. Lideč 16:30 za + Oldřicha Povalače, + rodiče z obou stran,
Jakuba, apoštolů
DvO a dar zdraví pro ž.rodinu
Lidečko 18:00 za + manžela, sestru, švagra, 2 rodiče, Josefa
Bělašku, Josefa Šuláka a BP pro děti s rodinami
sobota 4. května
Lidečko
7:00 mariánské večeřadlo a mše svatá za živé a +
památka Panny Marie
členy živého růžence
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

Od tohoto týdne začíná třeťákům opakování před 1. sv. přijímáním. Při mši svaté v 18:00
budou katecheze, ve kterých probereme, co jsme se za celý rok naučili. Účast dětí a jednoho
z rodičů je povinná!
Lidečko: čtvrtek 2. 5. - opakování hřích a Desatero (otázky č. 1-21)
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)
Pouť v Horní Lidči „u obrázku Panny Marie“ na zahájení měsíce května bude mimořádně
již v úterý 30. dubna. V 16:30 vyjdeme průvodem od knihovny. Cestou se budeme modlit
růženec, v 17:00 mše svatá a májová pobožnost.
Naši skauti vás příští neděli 5. května srdečně zvou 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 a požehnáme přírodě.
V Horní Lidči bude toto požehnání v úterý u obrázku Panny Marie.
Májové pobožnosti budou bývat v Lidečku i Hor. Lidči před mší svatou. Když mše svatá
večer nebude, začíná májová v Lidečku v 18 hodin a v Lidči v 19 hodin. Začneme modlitbou
růžence, poté bude následovat májové čtení a litanie.
Tento týden budu od 9:00 navštěvovat nemocné. V úterý Horní Lideč, ve čtvrtek Lidečko
dolňansko a v pátek horňansko.
Zítra, v pondělí 29. dubna, bude Katecheze dobrého pastýře v 16:30 v kostele.
Do příští neděle se můžete naposledy přihlašovat na farní pouť na Vysočinu. Jede se
v termínu 12. - 14. června 2019. Navštívíme Křtiny, Sloup, Žďár nad Sázavou, Želiv,
Křemešník, Číhošť aj. Cena je 1800,- Kč. Vyplněnou přihlášku i s penězi odevzdávejte
v sakristii nebo na faře. Také vy, kdo jste již přihlášeni, přineste tento týden peníze.
Ohlášky před sňatkem: Martin Hrabina, Lidečko 312 a Romana Kohoutková, Luhačovice si
udělí v sobotu 11. května 2019 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.
Obec a MS Valašská Senice vás srdečně zvou 1. května v 10:30 na slavnostní mši sv. do
kaple sv. Huberta a sv. Josefa ve Valašské Senici. Mši sv. bude sloužit P. Marek Orko Vácha.
Mariánské hudební pásmo gregoriánského chorálu v provedení Kněžské geregoriánské
scholy zazní v neděli 12. května v 15:30 v poutním kostele na Provodově. Jste srdečně zváni.
Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s internátem, o který
se starají Salesiáni. Ve 2. kole přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost
přihlásit se do oborů Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a
Zahradník. Přihlášky zasílejte do 21. května 2019 na adresu: Střední odborná škola svatého
Jana Boska. Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019. Více na www.sosbosko.cz
Sbírky v březnu 2019
3.3.
10.3.
17.3.
24.3.
31.3. sbírka na farnost

Lidečko 7:30
4976,5698,5718,5614,17311,-

Hor. Lideč 9:00
5796,7073,5988,6428,11028,-

Lidečko 10:30
4558,5229,5171,5787,14859,-

