Úklid kostela v Lidečku: skupinka číslo 10.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

4. neděle velikonoční 12. května 2019
1. čtení: Sk 13,14.43-52 * Obracíme se k pohanům.
Žalm: Žl 100,2.3.5 * Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy.
2. čtení: Zj 7,9.14b-17 * Beránek je bude pást a vodit k pramenům živé vody.
Evangelium: Jan 10,27-30 * Já dávám svým ovcím věčný život.
Aleluja. Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. Aleluja.
BOHOSLUŽBY OD 12. KVĚTNA DO 19. KVĚTNA 2019
4. neděle velikonoční
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
Hor.
Lideč
9:00 za + rodiče Řemeslníčkovy, + děti, DvO a BP pro
12. května
živou rodinu
PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ
Lidečko 10:30 za děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně a
sbírka na křesťanské
sdělovací prostředky
pondělí 13. května
Panny Marie Fatimské
úterý 14. května
sv. Matěje, apoštola
středa 15. května
čtvrtek 16. května
sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka
pátek 17. května
mše sv.
pro rodiče a děti
(L a HL – 4.třída)
sobota 18. května

5. neděle velikonoční
19. května
PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ
HORNÍ LIDEČ
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jejich rodiny
Te Deum a svátostné požehnání
za + rodiče Zádrapovy, + vnuka a BP pro
ž.rodinu
za + manžela, + rodiče s obou stran a BP pro
ž.rodinu
pohřeb + Františka Zádrapu
za + P. Machače – 10. výročí úmrtí
zádušní mše sv. za + Františka Jeřábka
adorace a svátost smíření
za + Emilii Brhlovou - 1. výročí úmrtí
adorace a svátost smíření
za + rodiče Marii a Karla Kupkovy a BP pro
ž.rodinu
za + rodiče Pechálovy, dar zdraví a BP pro živé
rodiny z č. 47
za + rodiče Martinkovy, jejich + děti, syna,
vnučku a BP pro ž.rodinu
svátost smíření dětí
nácvik dětí a rodičů
svátost smíření pro rodiče a příbuzné
za + rodiče Brhlovy, + děti, + vnuky a BP pro
rodinu Čížovu
za děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně a
jejich rodiny
za rodinu Hynkovu, dar zdraví a BP
Te Deum a svátostné požehnání

Opakování před 1. sv. přijímáním bude ve středu 15. května v Horní Lidči při mši sváté
v 18:00 hodin. Budeme opakovat svátost smíření a mši svatou (otázky č. 22-44). Účast dětí a
jednoho z rodičů je povinná!
Včelaři vás všechny srdečně zvou 19. května 2019 na 17. celonárodní včelařskou pouť na
sv. Hostýně. Z Lidečka odjezd autobusů od obecního úřadu v 7:00. Cena za osobu 140,- Kč.
Zapisovat se můžete v zahradnictví „U Kulíšků“ a pana Jana Bajze. Autobus jede až k basilice.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání se letos koná v sobotu 1. června
na Velehradě. Odjezd autobusu v 13:15 z Horní Lidče od kostela a postupně bude zastavovat
na všech zastávkách. Zapisovat se můžete v sakristii, cena je 150,- Kč. V 15:00 je růženec,
v 16:00 adorace a v 17:00 mše svatá. Pokud můžete, přijeďte na celý duchovní program.
Pouť na Turzovku se koná v úterý 25. května. Zapisovat se můžete také v sakristii. Odjezd
autobusu z Hor. Lidče v 7:00 a potom na všech zastávkách. Cena je 200,- Kč.
Při postní almužně se v naší farnosti vybralo 33 682,- Kč (Lidečko 18 313,- Kč a Hor. Lideč
15 369,- Kč). Všem, kdo jste se do této postní aktivity zapojili, ať Bůh odplatí. Pokud byste
věděli o nějakém potřebném člověku nebo rodině, které by se mohlo z těchto peněz pomoci,
můžete mi to, prosím, oznámit.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc květen: Abychom se na
přímluvu svatých Cyrila a Metoděje vzájemně uznávali a ctili jako děti stejného Otce,
navzdory kulturním, náboženským nebo etnickým rozdílům.
V sobotu 25. května přijedou do naší farnosti Lamačské chvály. Začátek je v 15:00 v kole
u Čertových skal. Všichni jste srdečně zváni.
V sakristii je pro ministranty k vyzvednutí přihláška na scholičkovsko-ministrantský tábor.
Vyplněnou ji odevzdejte do 7. června.
Na letošním Misijním jarmarku v Horní Lidči se vybralo 14 500,- Kč. Peníze byly
odeslány na konto PMD. Misijní klubko děkuje všem, kteří se na jarmarku jakkoli podíleli.
Mešní úmysl na 2. pololetí se zapisují od tohoto pondělí v sakristii. Ke každému úmyslu,
prosím, poznačte číslo vašeho domu.
Setkání pastorační rady farnosti bude v úterý 14. května v 19:30 na faře.
Chtěl bych poděkovat všem maminkám a babičkám k dnešnímu svátku matek. Ať vám
Bůh odplatí za každou vaši lásku a starostlivost a na přímluvu nebeské matky Panny Marie
stále žehná. A jako poděkování přijměte od našich dětí a mladých symbolické srdíčko.
V pátek 24. května se uskuteční v kostele v Horní Lidči Noc kostelů.
16:30 Mše svatá
17:30 Výstup na věž kostela a prohlídka zvonů
19:30 Legenda o svatém Václavovi (divadlo žáků 7. třídy ZŠ)
20:00 Náš rodák P. Jan Machač (vzpomíná P. Ondřej Salvet)
21:00 Koncert ženského a mužského pěveckého sboru
21:30 Agapé + prohlídka výtvarných prací žáků ZŠ
22:00 Adorace s kytarou

