Úklid kostela: 521-540

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

21. neděle v mezidobí 27. srpna 2017
Nakloň, Hospodine, svůj sluch a slyš mě, pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.
Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.
1.čtení. Iz 22, 19-23 * Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu.
Žalm:138 * Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj!
2.čtení:Řím 11,33-36* Od něho, skrze něho a pro něho je všecko.
Evang: Mt 16,13-20 * Ty jsi Petr; tobě dám klíče od nebeského království. Na Petrovo vyznání
navazuje poslání, které mu Ježíš svěřuje. Proto může být Petr nazván skálou, ač je slabý člověk.
Mesiáš jistě nechce rozdávat vyznamenání svým učedníkům. Chce se však o svůj lid postarat a
k tomu potřebuje lidi, kteří mu věří. Jejich víra roste, jak je řečeno, z Božího daru.
BOHOSLUŽBY OD 27. SRPNA DO 3. ZÁŘÍ 2017
Lidečko
7:30 za farníky
Hor. Lideč
9:00 za + Františka Garguláka, syna, 2 + rodiče
Lidečko
13:00 na poděkování za letošní úrodu – u motorestu
(celebruje P. Ladislav Švirák)
pondělí 28. srpna
Lidečko
17:00 svátost smíření
památka sv. Augustina, Lidečko
18:00 za + syna Miroslava, ž. a + rodinu Kurtinovu a
biskupa a učitele církve
Matůšovu
úterý 29. srpna
Lidečko
7:00 za + rodinu, D v O a BP pro živou rodinu
památka umučení sv.
Jana Křtitele
středa 30. srpna
Hor. Lideč 16:00 svátost smíření
Hor. Lideč 17:30 za lektory z farnosti a BP pro jejich službu
čtvrtek 31. srpna
Lidečko
15-17 svátost smíření pro děti a mládež
Lidečko
17:00 adorace, svátost smíření
Lidečko
18:00 za + manžela a BP pro ž.r. Matochovu
Lidečko
19:00 svátost smíření – cizí zpovědník
pátek 1. září
Hor. Lideč 16:00 adorace, svátost smíření
první pátek
Hor. Lideč 17:00 za 2 + rodiče, D v O a ž.r. Chovancovu
Lidečko
18:00 za + Františka Nováka, syna Josefa, ž. a + r.
sobota 2. září
Lidečko
7:00 mariánské večeřadlo a mše svatá za živé a +
sobotní památka
členy ž. růžence
Panny Marie
22. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + Antonína Matochu, 2+rodiče, 2 bratry, BP
3. září
pro ž.r.
Hor. Lideč
9:00 za školáky, učitele a rodiče + žehnání aktovek
Lidečko
10:30 na poděkování za prázdniny, s prosbou o BP
pro nový školní rok + žehnání aktovek
Pulčín
15:00 za farníky
21. neděle v mezidobí
27. srpna

Pozvání na Dožínky v Lidečku v neděli 27. srpna: 13:00 děkovná mše svatá za úrodu
* 14:30 dožatá na poli * 15:00 předání dožínkového věnce * 15:30 program souborů Malý
Valášek Lidečko, Valášek Hor. Lideč a cimbálová muzika Lidčan. Hudební doprovod
zajistí dechová hudba Lidečanka a cimbálová muzika Kaňúr.
Návštěvovat nemocné budu tento týden vždy od 9:00. Ve středu Horní Lideč, ve čtvrtek
Lidečko (dolňansko) a v pátek Lidečko (horňansko).
Setkání členů pastorační a ekonomické rady bude ve středu 30.8. v 19:00 na faře.
Hlavním bodem programu bude příprava na oslavu 30. výročí úmrtí P. Karla Pleváka.
Při té příležitosti bych vás rád poprosil o spolupráci. Jistě máte mnoho vzpomínek na
působení P. Pleváka v naší farnosti. Nebojte se napsat nějakou zkušenost, svědectví,
příběh či úsměvnou historku, která by se s ním pojila. Příspěvky bychom rádi použili
v novém čísle farního časopisu. Klidně je můžete vhodit na faru do schránky. Uzávěrka je
do konce září. Moc děkujeme.
Schůzka biřmovanců bude v pátek 1. září po mši svaté v 19:00. Termín biřmování se
blíží, proto je účast všech povinná. Kdo z opravdu vážného důvodu nemůžete přijít,
zastavte se za mnou a domluvíme si náhradní termín.
KDU-ČSL a farnost Lidečko pořádají v úterý 19. 9. 2017 tradiční pouť na sv. Hostýn.
Odjezd ze všech autobusových zastávek v Horní Lidči a Lidečku v 7:30. Předpokládaný
návrat kolem 16. hodiny. Přihlásit se můžete tak jak jste zvyklí u pana Karla Sekuly a
Antonína Pastorčáka v Lidečku a u paní Pavly Pechálové v Horní Lidči.
Cenu ve výši 130,- Kč zaplaťte při přihlášení a ti, co se zapsali v kostele, zaplatí
v autobuse. Prosím, nenechávejte zapsání na poslední chvíli. Autobus nám nabídl pan
Pavel Číž pouze za režijní náklady, proto peníze které z pouti zůstanou, budou použity na
údržbu kapličky v Račném.
Centrum pro rodinu pořádá od 9. 10. v 19 hodin v KD Lidečko manželské večery.
Kurz je pro všechny dvojice, které cítí, že na sebe mají čím dál méně času. Nabízíme
variantu jak si udělat čas. Neváhejte a 8 večerů choďte spolu na rande. Přihlásit se můžete
do 6. 10. Srdečně se na vás těší Jana Kunderová a Marie Smolíková.

