informátor římskokatolické farnosti Lidečko

28. neděle v mezidobí

14. října 2018

1.čtení: Mdr 7,7-11 * Bohatství jsem pokládal ve srovnání s moudrostí za nic.
Žl 90 * Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.
2.čtení: Žid 4,12-13 * Boží slovo pronáší soud nad nejvnitřnějšími lidskými myšlenkami a
hnutími.
Evangelium: Mk 10,17-30 * Prodej všechno, co máš, a následuj mě!
To je výzva konkrétnímu člověku v konkrétní situaci, ne obecné pravidlo. Text je možné
rozdělit na dvě tematicky příbuzné, nicméně rozličné části: vyprávění o bohatém mladíkovi a
poučení o bohatství a Božím království. Nebezpečí přílišného hromadění majetku nespočívá v
majetku samotném jako spíše v postupném ulpívání na něm a ve ztrátě svobody.
BOHOSLUŽBY OD 14. ŘÍJNA DO 21. ŘÍJNA 2018
28. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
14. října
Hor. Lideč
9:00 za + Rudolfa Manu, + sourozence a jeho + rodiče
Lidečko
10:30 za + rodiče Josefa a Zdenu Kulíškovy, BP pro
ž.rodinu
pondělí 15. října
Lidečko
18:00 za živé a + z rodiny Zábnické
památka sv. Terezie
od Ježíše, panny a
učitelky církve
úterý 16. října
pouť na Svatý Hostýn
sv. Hedviky, řeholnice
středa 17. října
Hor. Lideč
16:30 za živou a + rodinu Sekvardovu, dar víry a BP
památka sv. Ignáce
Lidečko
18:00 za + manžela, + syna, + zetě, 2 + rodiče a BP pro
Antiochijského,
živou rodinu Zádrapovu
biskupa a mučedníka
čtvrtek 18. října
Hor. Lideč
15:30 adorace a svátost smíření
svátek sv. Lukáše,
Hor. Lideč
16:30 za + Stanislava Trochtu, + z rodiny Matušincové,
evangelisty
Molkové a Trochtové
Lidečko
18:00 za + rodiče Kulíškovy, BP pro živé rodiny
pátek 19. října
Lidečko
17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko
18:00 za + manžela Zdeňka Polácha, jeho + rodiče, +
mše svatá
rodiče Liškovy a jejich + syny s manželkami
pro rodiče a děti
sobota 20. října
Lidečko
11:00 svatební mše svatá Matušinec – Machů
Lidečko
13:00 na poděkování za 60 let života, BP a dar víry pro
celou rodinu Zádrapovu
29. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + rodiče Čížovy, DvO, BP pro ž. rodinu Čížovu
21. října
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko
10:30
za + Vojtěcha Brhla - 1. výročí úmrtí
sbírka na misie
Pulčín
15:00 mše svatá

Úklid kostela: skupinka číslo 4.
Děkuji všem, kdo jste se podíleli na přípravě setkání 30. výročí vzniku scholy v Lidečku.
Svátost manželství si v sobotu 20. 10. 2018 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku udělí Lukáš
Matušinec z Valašské Polanky a Dominika Machů z Lidečka.
Dnes v 14:30 se na kopci nad hřbitovem v Lidečku koná farní drakiáda. Srdečně zveme
všechny děti, rodiče i prarodiče. Přijďte prožít příjemné rodinné odpoledne.
V úterý 16. října pořádáme tradiční pouť na sv. Hostýn. Odjezd ze všech autobusových
zastávek v Horní Lidči a Lidečku v 7:30. Předpokládaný návrat bude kolem 16. hodiny.
Mši svatou pro rodiče a děti bude mít každý týden na starosti jiná školní třída. Děti si
v hodinách náboženství připraví a rozdělí přímluvy, čtení, obětní dary, popř. vymyslí nějakou
aktivitu a společně přijdou na mši sv. (přijďte se s nimi také modlit jejich rodiče a sourozenci!)
Tento týden si připraví mši svatou třeťáci.
Po skončení dětské mše svaté bude krátké informativní setkání s rodiči třeťáků (Horní
Lideč ve čtvrtek 18. října v 16:30 a Lidečko v pátek 19. října v 18:00).
Setkání pastorační rady farnosti se uskuteční zítra v pondělí 15. října v 19 hodin na faře.
Ministrantská schůzka všech ministrantů z farnosti se koná v sobotu 20.10. v 8:00 na faře.
Zkouška sboru na hody bude v pátek 19.10. v 19:00 v kostele. Přijďte, kdo rádi zpíváte.
MISIJNÍ VÍKEND V NAŠÍ FARNOSTI
Sobota 20. října - výlet na poutní místo Butkov na Slovensku
Pořádají PMD na Slovensku. Program začíná v 14:00 hod. křížovou cestou, 15:00 korunka
k Božímu milosrdenství a 15:30 mše svatá. Pokud se chcete někdo přidat, ozvěte se na email:
mkhl159@seznam.cz. Pojedeme společně auty.
Sobota 20. října - misijní most modlitby
Také v naší farnosti se spojíme s celým světem v modlitbě růžence za lidi na misiích.
Budeme rádi, když se k malým misionářům z naší farnosti připojíte v 19 hod. v kostele
v Lidečku a ve 21 hod. v kostele v Horní Lidči.
Neděle 21. října – misijní jarmark a misijní koláč
Lidečko - po ranní i hrubé mši svaté. Prosíme všechny, kdo rádi pečou o pomoc s misijním
koláčem. Upečené buchty můžete nosit na faru v pátek od 16 hod. nebo v sobotu před
modlitbou misijního mostu nebo po ní.
Horní Lideč - po mši svaté v budově Betléma, můžete se také těšit na kávu či čaj. Maminky
a babičky prosíme o pomoc při pečení dobrot, které můžete nosit ráno přede mší svatou.
Neděle 21.října - představení projektu Mary's Meals a potáborové setkání dětí
Odpoledne zveme všechny v 14:00 do budovy Betléma v Horní Lidči. Vizí tohoto projektu
je, aby každé dítě dostalo jedno jídlo denně. Prezentace bude trvat 30 minut, při ní se bude
promítat krátký dokument. Po skončení se můžete těšit na prezentaci fotografií a potáborové
setkání dětí, které se zúčastnily Misijního tábora v Pruském.
Neděle 21. října – drakiáda na podporu PMD
Přijďte od 14:00 na stráň nad hřbitovem v Horní Lidči. Užijete si pouštění draků, setkání s
přáteli, zakousnete něco dobrého a navíc přispějete na dobrou věc. Výtěžek z prodeje
občerstvení bude věnován na Papežská misijní díla. Srdečně se těší pořadatelé.

