Úklid kostela: v sobotu 25. srpna po mši svaté čísla domů 441 - 460.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

20. neděle v mezidobí

19. SRPNA 2018

1.čtení: Př 9,1-6* Můj pokrm jezte, víno, mnou nalité, pijte!
Žl 34,2-3.10-11.12-13.14-15* Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
2. čtení: Ef 5,15-20* Mějte na mysli, co je vůle Páně.
Evangelium: Jan 6,51-59* Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je skutečný nápoj.
Teprve tato část sporu Ježíše se židy o chlebě života je eucharistická; předcházející pasáže se
obecně vztahovaly ke Kristově osobě. Odráží se v ní dobová církevní polemika, jak chápat
znamení, které Ježíš ustanovil při poslední večeři: evangelista Jan, byť velmi jednoduchým
způsobem, zdůrazňuje jak eucharistický realismus ("Mé tělo je skutečný pokrm a má krev je
skutečný nápoj"), tak jeho svátostné účinky ("Kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky").
BOHOSLUŽBY OD 19. SRPNA DO 26. SRPNA 2018
20. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + Aloise a Marii Matochovy a BP pro ž.rodinu
19. srpna
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
sbírka na farnost
Lidečko 10:30 na poděkování za dar života a BP pro ž.rodinu
pondělí 20. srpna
Lidečko 18:00 za + rodiče Žídkovy a Zvonkovy, 2 + bratry, BP
památka sv.Bernarda,
pro živou rodinu
opata a učitele církve
úterý 21. srpna
památka sv. Pia X.,
papeže
středa 22. srpna
Hor. Lideč 18:00 bohoslužba slova se sv. přijímáním
památka Panny Marie
(bohoslovec Dominik)
Královny
čtvrtek 23. srpna
Lidečko 18:00 bohoslužba slova se sv. přijímáním
sv. Růženy z Limy,
(bohoslovec Dominik)
panny
pátek 24. srpna
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
svátek sv.
Hor. Lideč 16:30 za + rodiče Pechalovy, + děti, vnuky a BP a
Bartoloměje, apoštola
ochranu pro živou rodinu
Lidečko 18:00 za živé a + z rodiny Dorničákovy
sobota 25. srpna
Lidečko
7:00 za + Helenu Trlicovu, + tchána a BP pro ž.rodinu
Lidečko 11:00 svatební mše svatá Petrůj – Matochová
Lidečko 13:00 svatební mše svatá Sviták - Dostálová
21. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
26. srpna
Hor. Lideč
9:00 za + manžela Jaroslava, 2 + rodiče, DO a ž.r.
Filákovu
Lidečko 10:30 za + Annu Petrůskovu, + syna, 2 + manžely, +
rodiče z obou stran a BP pro živou rodinu
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu

Ohlášky před sňatkem: Erik Petrůj z Valašských Klobouk a Vladěna Matochová z Lidečka
si v sobotu 25. srpna 2018 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku udělí svátost manželství.
Ohlášky před sňatkem: Jakub Sviták z Rudic a Hana Dostálová z Čelákovic si v sobotu
25. srpna 2018 v 13:00 ve farním kostele v Lidečku udělí svátost manželství.
Arcidiecézní pouť rodin se koná v sobotu 25. srpna 2018 na Svatém Hostýně. Poutní mše
svatá začne v 10:15 hodin a hlavním celebrantem je otec arcibiskup Jan Graubner.
Ve dnech 23.–25.8.2018 se koná ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival UNITED.
Program je na nástěnce. Všichni mladí jste srdečně zváni.
Dnes v neděli 19.8. se konají ve Střelné dožínky 12:15 dožínkový průvod do kostela 13:00
mše svatá na poděkování za úrodu a přijatá dobrodiní ve farnostech 14:15 dožatá a dožínkový
program. Po celou dobu bude vyhrávat dechová hudba Lidečanka.
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 co nejdříve zapisujte
v sakristii, ať už příští neděli víme, kolik nás pojede a můžeme upřesnit další informace.
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.
Sbírky v červenci 2018
1.7.
8.7.
15.7.
22.7.
29.7.

Lidečko 7:30
5292,4301,4524,5357,5041,-

Horní Lideč 9:00
5407,4792,5872,5278,5909,-

Lidečko 10:30
4547,6899,5322,5126,4031,-

