informátor římskokatolické farnosti Lidečko

30. neděle v mezidobí

28. října 2018

BOHOSLUŽBY OD 28. ŘÍJNA DO 4. LISTOPADU 2018

30. neděle v mezidobí
Lidečko
28. října
Hor. Lideč
Lidečko
změna času
Lidečko
Lidečko
pondělí 29. října
úterý 30. října
Lidečko
Lidečko
Lidečko
středa 31. října
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko
čtvrtek 1. listopadu
Lidečko

7:30 za ž. a + farníky a za požehnání pro naši vlast
9:00 za ž. a + rodinu Řepovu, BP a dar nového života
10:30 za 2 + rodiče, + z rodiny a DvO
(při mši svaté se bude udílet svátost křtu)
14:00 adorace za náš národ a svátostné požehnání
20:00 večer chval
14:30
16:00
18:00
16:00
18:00
19:00
7:00

SLAVNOST VŠECH
SVATÝCH

Hor. Lideč
Hor. Lideč

pátek 2. listopadu

Lidečko
Lidečko
Lidečko
Lidečko

7:00
8-9
15:30
16:30

Lidečko
Hor. Lideč

7:00
8:00

VZPOMÍNKA NA
VŠECHNY VĚRNÉ
ZEMŘELÉ
sobota 3. listopadu

Lidečko

Hor. Lideč

31. neděle v mezidobí
Lidečko
4. listopadu
Hor. Lideč
Lidečko
sbírka na charitu
Lidečko

15:30
16:30
18:00

18:00

7:30
9:00
10:30
14:00

pohřeb + Anny Bojdové
svátost smíření
za + manžela, + otce a živou rodinu Janošíkovu
svátost smíření
za lektory
svátost smíření (3 kněží)
Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o
BP a pomoc do dalších let
svátost smíření
za + manžela Jaroslava, 2 + rodiče a BP pro
rodinu Fojtů
za + rodiče Annu a Josefa Ščotkovy, + z rodiny a
BP pro živou rodinu
na úmysl Svatého Otce
svátost smíření
svátost smíření
za + manžela, + z rodiny, BP pro ž.r. Kulíškovu
po mši sv. světelný průvod dětí na hřbitov
za všechny zemřelé
po mši sv. dušičková pobožnost a světelný
průvod na hřbitov
za živé a + členy živého růžence
za + manžela, rodiče, příbuzné a BP pro ž.r.
Pernickou a Sporkovu
za živé a + farníky
za + Amálii Baklíkovu, + manžela, BP pro ž.r.
za + manželku Ludmilu Pastorčákovu, + dceru,
+ snachu, BP pro živou rodinu
dušičková pobožnost v kostele a průvod na
hřbitov

Liturgie Božího slova 30. neděle v mezidobí
1.čtení:Jer 31,7-9 * Přivedu je nazpět, slepí a kulhaví budou mezi nimi..
Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6 * Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
2.čtení: Žid 5,1-6 * Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchizedechova.
Evangelium: Mk 10,46-52 * Mistře, ať vidím!
Na tuto pochopitelnou a oprávněnou prosbu odpovídá Ježíš víc než dostatečně. Slepý není
jen uzdraven, je zachráněn. V Ježíši poznal a zřejmě i uznal Mesiáše, což je vyjádřeno
zmínkou o tom, že od této chvíle šel cestou za ním, vydal se na cestu následování.

Úklid kostela: skupinka číslo 6.
Na misijním jarmarku a misijním koláči se vybralo v Lidečku 14 967,- Kč a v Horní
Lidči 19 180,- Kč. Děkujeme všem, kteří jste přispěli a přišli! Peníze byly odeslány na účet
Papežských misijních děl.
Nemocné budu navštěvovat až příští týden. Pokud víte o někom dalším z nemocných, kdo
by rád ve svém srdci a domě přivítal Pána Ježíše v eucharistii a přijal svátost smíření,
můžete ho nahlásit v sakristii.
V pátek v 19:00 bude na faře zkouška sboru na hody. Přijďte všichni, kdo rádi zpíváte,
zvláště jsou vítány ženy.
Setkání schol se uskuteční v sobotu 17. listopadu 2018. Bez vašich darů, by se tato akce
nemohla uskutečnit. Prosíme jako každoročně o finanční podporu. Od dnešní neděle bude
v obou kostelích u obětních darů pokladnička, kam můžete přispět. Zároveň prosíme o
modlitbu za celé setkání, za organizátory i účastníky. Hlavním hostem setkání bude náš otec
arcibiskup Jan. Za vaši štědrost vám děkuje schola z Lidečka.

V pátek večer 16. listopadu, před setkáním schol, vás srdečně zvu na Večer chval
s kapelou Chvály Olomouc. Začátek je v 19:00 v kostele v Lidečku.
Přijměte srdečné pozvání na Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční v Olomouci ve
dnech 23.-24. listopadu. Poslechnout Ježíšovu výzvu k evangelizaci není pro církev jednou
z možností, ale povinností, protože církev existuje právě proto, aby hlásala evangelium. A to
se týká každého jejího člena. Naše misijní ochablost má několik důvodů. Někdy je to
lhostejnost k druhým skrývaná za tolerancí jiných postojů. Někdy neznalost a nezkušenost v
předávání víry a někdy malá láska ke Kristu i k lidem. Vítám další konferenci, která chce
nabídnout probuzení vášně pro Krista a výměnu praktických zkušeností nejen s evangelizací
druhých. Papež František vyhlásil mimořádný misijní měsíc na říjen 2019 a chce, abychom
se na něj celý rok připravovali. Tím užitečnější může být další konference o evangelizaci i
pro naše farnosti, které mají být nejpřirozenějším evangelizačním prostředím. (Jan
Graubner) Podrobné informace a kontakty k přihlášení jsou na plakátku.
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, můžeme získat prvních osm listopadových
dnů. Podmínkou je: přijetí svátosti smíření, Eucharistie, modlitba na úmysl Svatého otce
(Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba) Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za zemřelé.
Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné odpustky pro duše v očistci získat
návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. Předpokladem je, být ve
stavu milosti, mít úmysl odpustek získat a nemít sebemenší zalíbení v hříchu. Zpověď stačí
přijmout v několikadenním rozmezí. Každý den získáme vždy jen jeden plnomocný
odpustek, když přijmeme Svátost oltářní a pomodlíme se dané modlitby.

