informátor římskokatolické farnosti Lidečko

29. neděle v mezidobí

20. října 2019

1.čtení: Ex 17,8-13 * Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité.
Žl 121 * Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
2.čtení: 2Tim3,14-4,2 * Přistupujme proto s důvěrou k trůnu milosti.
Evangelium: Lk 18,1-8 * Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají.
V podobenství jsou vedle sebe postaveny dvě konstantní, zcela odlišné osoby: člověk
(soudce) a Bůh. Soudce je třeba obtěžovat a umluvit. Boha ne, ten se zastane rychle. Bůh od
člověka neočekává mnohomluvnost, ale víru.
29. neděle v mezidobí
20. října
MISIJNÍ NEDĚLE
sbírka na misie
pondělí 21. října
úterý 22. října
sv. Jana Pavla II.
středa 23. října
čtvrtek 24. října
pátek 25. října
mše svatá
pro rodiče a děti
(3. třída)
sobota 26. října
sobotní památka
Panny Marie

BOHOSLUŽBY OD 20. ŘÍJNA DO 27. ŘÍJNA 2018
Lidečko
7:30 za + rodiče Pechalovy, + zetě, manžele
Zádrapovy, dar víry a BP pro ž.rodinu
Hor. Lideč
9:00 za dvoje + rodiče a BP pro celou ž.r. Filákovu
Lidečko
10:30 za živé a + farníky, za misie a misionáře
Hor. Lideč
14:00 beseda o misiích v Angole (past. centrum)
Lidečko
18:00 za + rodiče Smolíkovy, 2 + rodiče, + dceru
Ludmilu, zetě a BP pro ž.rodinu
Lidečko
18:00 za + rodiče Mužikovské
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Lidečko

30. neděle v mezidobí
Lidečko
27. října
Hor. Lideč
změna času

Lidečko
Hor. Lideč

17:00 svátost smíření
18:00 za + rodiče Stolařovy, + syna, dceru a BP pro
ž.rodinu
17:00 adorace a svátost smíření
18:00 za + Aloise Pavlíka - 1. výročí úmrtí
15:30 adorace a svátost smíření
16:30 za + rodiče Kocourkovy, + z rodiny Beňovy a BP
pro živé rodiny
18:00 za + Annu Bojdovu - 1. výročí úmrtí
7:00 za + manžela, syna, zetě, rodiče z obou stran a
BP pro ž.rodinu Zádrapovu
10:30 svatební mše svatá Ščuglík – Juřičková
16:00 za ž. a + myslivce, jejich rod. a členy honebního
společenstva (mše u kamene sv. Huberta)
7:30 za živé a + farníky
9:00 za + rodiče Holbovy, dar zdraví a BP pro
ž.rodinu
10:30 za + manžela, 2+ rodiče a BP pro ž.rodinu
(při mši svaté se bude udílet svátost křtu)
15:00 putovní modlitba růžence k obrázku Panny
Marie ( vychází se od knihovny v Horní Lidči)

MISIJNÍ NEDĚLE A MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ MĚSÍC V NAŠÍ FARNOSTI
Neděle 20. října – misijní jarmark a misijní koláč
Lidečko - po ranní i hrubé mši svaté si budete moci zakoupit podzimní dekorace a tím
podpořit děti na misiích.
Horní Lideč - po mši svaté v budově Betléma a venku za kostelem, můžete se také těšit na
kávu či čaj.
Neděle 20. října – beseda o misijní cestě do Angoly
Odpoledne v 14:00 zveme všechny do budovy Betléma v Horní Lidči na besedu mladé
misionářky Anny Ambrozkové z Hodonína, která se právě vrátila z misijní cesty v Angole.
Do 10. listopadu – výstava o Matce Tereze z Kalkaty
Srdečně zveme v době otvíracích hodin Betléma v Horní Lidči na výstavu o životě, díle a
myšlenkách svaté Matky Terezy z Kalkaty.
Neděle 27. října – modlitba růžence k obrázku Panny Marie v Horní Lidči
Na závěr mimořádného misijního měsíce října zveme všechny na společnou putovní
modlitbu růžence, kterou obětujeme za misie. Sraz je v 15 hodin u knihovny v Horní Lidči.
Děkuji všem z misijního klubka v Lidečku i v Horní Lidči za přípravu misijní neděle, a také
vám, kteří jste se aktivně zapojili (pečení buchet, modlitba při modlitebním mostu atd.)
Ohlášky před sňatkem: David Ščuglík, Nevšová 140 a Barbora Juřičková, Lidečko 445 si
udělí v sobotu 26. 10. 2019 v 10:30 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.
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 pátek mají mši svatou znovu třeťáci.
Děkuji deváťákům za přípravu farní drakiády i všem příchozím za hojnou účast.
Pozvání otce Josefa Červenky do Soběchleb v sobotu 26. října na slavnost 250 let od
posvěcení kostela. Na této slavnosti bude zpívat náš sbor a Otec Josef zve i ostatní na doplnění
autobusu. Autobus odjíždí v 8:00 z Lidečka (9:30 zkouška sboru, ostatní kafe na faře). Všichni
jste zváni i na oběd. Přihlašovat se můžete v sakristii.
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, 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. Mimořádné povolení k získání
plnomocných odpustků pro duše zemřelých. Od 8. října 2012 Apoštolská penitenciárie,
vyhověla prosbě našich biskupů, aby pro větší dobro věřících, kteří ze závažného důvodu
nebudou moci navštívit hřbitov ve dnech uvedených v předpisech o povolování odpustků, se
mohla návštěva hřbitova spojená se získáním odpustků pro duše zemřelých uskutečnit každý
rok již od 25. října, přičemž zůstává v platnosti vše, co je uvedeno v Předpisech o povolování
odpustků. Toto rozhodnutí platí po dobu sedmi let.

