Úklid kostela: v sobotu 1. září po mši svaté čísla domů 461 - 480.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

21. neděle v mezidobí

26. SRPNA 2018

1.čtení: Joz 24,1-2a.15-17.18b * Chceme sloužit Hospodinu, neboť je náš Bůh!

Žl 34 * Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
2. čtení: Ef 5,21-32 * Toto tajemství je veliké; mám na mysli vztah Krista a církve.
Evangelium: Jan 6,60-69 * Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.
Spor Ježíše se židy, s eucharistickým podtextem v závěru, vrcholí negativní reakcí mnohých
učedníků, kteří Krista opouštějí. Svou otázkou Dvanácti pak Ježíš provokuje Petrovo
vyznání, které má obecnou platnost: Ježíš Kristus je Bohem poslaný Mesiáš, a proto je třeba
se ho držet za všech okolností.
BOHOSLUŽBY OD 26. SRPNA DO 2. ZÁŘÍ 2018

21. neděle v mezidobí
Lidečko
26. srpna
Hor. Lideč
Lidečko

pondělí 27. srpna
pam. sv. Moniky
úterý 28. srpna
pam. sv. Augustina,
biskupa a uč. církve
středa 29. srpna
pam. umučení sv.
Jana Křtitele
čtvrtek 30. srpna
pátek 31. srpna

Lidečko
Lidečko

Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko

sobota 1. září
Lidečko
sobotní památka
Panny Marie
Lidečko
22. neděle v mezidobí
Lidečko
2. září
Hor. Lideč
Lidečko
Pulčín

7:30 za živé a + farníky
9:00 za + manžela Jaroslava, 2 + rodiče, DO a živou
rodinu Filákovu
10:30 za + Annu Petrůskovu, + syna, 2 + manžely, +
rodiče z obou stran a BP pro živou rodinu
11:45 udílení svátosti křtu
18:00 za + Jana Garguláka - 1. výročí úmrtí

16:30 za + manžela a BP pro živou rodinu Kovalčíkovu
17:00 adorace a svátost smíření
18:00 za + manžela, + dceru, + rodiče, BP pro živou
rodinu Molkovu
15:30 adorace a svátost smíření
16:30 za + rodiče Hanušovy, + syna a živou rodinu
18:00 za + manžela, + bratra, + rodiče z obou stran a
BP pro živé z rodiny Pavlíkovy
7:30 za + tatínka Františka Nováka, + bratra Josefa, +
rodiče z obou stran a živou rodinu
11:30 svatební mše svatá Čech - Šenkeříková
7:30 za živé a + farníky
9:00 za školáky, učitele a rodiče + žehnání aktovek
10:30 na poděkování za prázdniny, s prosbou o BP pro
nový školní rok + žehnání aktovek
15:00 za + dceru Ivanu Pechalovu a živou rodinu

Ohlášky před sňatkem: Ladislav Čech z Petrova a Alena Šenkeříková z Lidečka si v sobotu
1. září 2018 v 11:30 ve farním kostele v Lidečku udělí svátost manželství.

70. narozeniny otce arcibiskupa Jana Graubnera. V letošním roce oslaví náš arcibiskup
Jan své životní jubileum 70 let života. Při této příležitosti bude otec arcibiskup Jan sloužit
děkovnou mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 1. 9. 2018 v 10.30 hod.
Otec arcibiskup vás všechny srdečně zve k účasti na této děkovné mši svaté, ve které se
s ním spojíme v jednotě a lásce. Po mši sv. bude pro kněze a pro Boží lid, který se zúčastní
této slavnostní mše sv., připraveno občerstvení v prostorách vedle katedrály, které jsme
pojali formou zahradní oslavy.
Místo osobních darů preferuje otec arcibiskup příspěvek na podporu pronásledovaných
křesťanů na Blízkém východě. Dar je možné věnovat na č. ú. 377688503/0300, v. s. 911520
nebo osobně do pokladničky na oslavě.
Autobus na oslavu otce arcibiskupa do Olomouce. Byl bych moc rád, kdybychom z naší
farnosti na oslavu otce arcibiskupa vypravili autobus. Připojte se a pojeďte mu poděkovat za
jeho obětavou pastýřskou službu pro celou naši arcidiecézi. Zájemci se dnes zapište
v sakristii.

Oslava 25. výročí působení sester Karmelitánek v České republice. Sestry Karmelitánky
vás srdečně zvou ke společnému slavení mše svaté v pátek 14. září 2018 v 18 hod.
do Lidečka. Chtějí společně s vámi poděkovat Bohu za milosti a dary, které obdržely během
svého působení v ČR a také v naší farnosti. Účast přislíbily i některé z těch, které působily u
nás. Po mši svaté bude v kostele beseda se sestrami.
Pouť do Žarošic v sobotu 8. září. Odjezd ze Střelné ve 12 hodin, z Horní Lidče 12:10 a
z Lidečka 12:15. Cena 300,- Kč, krojovaní 150,- Kč. Přihlašovat se můžete v sakristii, kde
společně se jménem a číslem domu uveďte i své telefonní číslo. Pořádá paní Marta
Řeháková.
Mše svatá na ukončení společného tábora misijního klubka, scholičky i ministrantů
z Horní Lidče a zároveň na ukončení prázdnin bude ve středu 29.8. v 16:30 v Horní Lidči
v kostele. Po mši sv. se přesuneme na mysliveckou chatu a společně si opečeme špekáčky.
Přineste si prosím špekáčky, pečivo a ostatní věci budou zajištěny. Těšíme se na vás!

