Ohlášky před sňatkem: Martin Zádrapa, Lidečko 291 a Dominika bařinková, Lidečko 490
si udělí v sobotu 19. 10. 2019 v 11:30 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

28. neděle v mezidobí

13. října 2019

Ohlášky před sňatkem: Ondřej Surovec, Lidečko a Markéta Chromíková, Valašská Senice
si udělí v sobotu 19. 10. 2019 ve farním kostele ve Francově Lhotě svátost manželství.
Dnes v 14:30 se na kopci nad hřbitovem v Lidečku koná farní drakiáda. Srdečně zveme
všechny děti, rodiče i prarodiče. Přijďte prožít příjemné rodinné odpoledne.

1.čtení: 2 Král 5,14-17 * Náman se vrátil k Božímu muži a vyznal Pána
Žl 98 * Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů
2.čtení: 2 Tim 2,8-13 * Když vytrváme, budeme s Kristem kralovat
Evangelium: Lk 17,11-19 * Nikdo se nenašel, aby vzdal Bohu chválu, než tento cizinec.
Jen jeden ze všech uzdravených malomocných poznal, že ten, kdo jednal, byl Bůh a reagoval
na to adekvátně, tedy díkůčiněním. Výsledkem tohoto procesu je nejen uzdravení, ale i
zachránění, tedy spása.

Mši svatou pro rodiče a děti bude mít zase 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 týden si připraví mši svatou třeťáci.

BOHOSLUŽBY OD 13. ŘÍJNA DO 20. ŘÍJNA 2019
28. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + z rodiny Surmařové
13. října
Hor. Lideč
9:00 za + Marii Manovu, dvoje + rodiče, + příbuzné a
BP pro ž.rodinu
Lidečko
10:30 za + Annu Petruskovu, + syna Josefa, dva +
manžely, + rodiče, + sourozence, BP pro ž.rodinu
při mši svaté udílení svátosti křtu
pondělí 14. října
Lidečko
18:00 za + Ladislava Zádrapu, + manželku, + z rodiny a
BP pro živou rodinu
úterý 15. října
Lidečko
7:00 ke cti Jana Pavla II. a poděkování za přímluvu
památka sv. Terezie
od Ježíše
středa 16. října
Hor. Lideč
18:00 za + rodiče Vaňkovy, + syna a BP pro ž.rodinu
sv. Hedviky, řeholnice
Vaňkovu
čtvrtek 17. října
Lidečko
17:00 adorace a svátost smíření
památka sv. Ignáce
Lidečko
18:00 za + rodiče a Boží požehnání pro živou rodinu
Antiochijského
pátek 18. října
Lidečko
9:00 za + dárce církve (mešní fundace)
Hor. Lideč
17:00 adorace a svátost smíření
svátek sv. Lukáše
Hor. Lideč
18:00 za + rodiče, + syna, ochranu PM pro ž.rodinu
mše svatá
Liškovu
pro rodiče a děti
PO MŠI SVATÉ MISIJNÍ MOST MODLITBY
sobota 19. října
Lidečko
7:00 za dar víry a poznání pro manželku a děti
Lidečko
11:30 svatební mše svatá Zádrapa – Bařinková
Lidečko
14:00 za živé a + padesátníky a jejich rodiny
29. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + rodiče Pechalovy, + zetě, manžele
20. října
Zádrapovy, dar víry a BP pro ž.rodinu
Hor.
Lideč
9:00
za dvoje + rodiče a BP pro celou ž.r. Filákovu
sbírka na misie
Lidečko
10:30 za živé a + farníky, za misie a misionáře
Hor. Lideč
14:00 beseda o misijní cestě do Angoly
(pastorační centrum)

Po skončení dětské páteční mše svaté bude krátké informativní setkání s rodiči třeťáků.

Ministrantská schůzka všech ministrantů z farnosti se koná v sobotu 19.10. v 8:30 na faře.
Půjdeme také do tělocvičny, vezměte si s sebou sportovní obuv a oblečení.
Setkání schol se letos uskuteční v sobotu 16. listopadu. Bez vašich darů, by se tato akce
znovu nemohla uskutečnit. Prosíme jako každoročně o finanční podporu. Během tohoto týdne
bude v obou kostelích u obětních darů pokladnička, kam můžete přispět. Zároveň prosíme o
modlitbu za celé setkání, za organizátory i účastníky.
MIMOŘÁDNÝ MISIJNÍ VÍKEND A MĚSÍC V NAŠÍ FARNOSTI
Pátek 18. října - misijní most modlitby
Také v naší farnosti se spojíme s celým světem v modlitbě růžence za lidi na misiích.
Budeme rádi, když se k malým misionářům z naší farnosti připojíte v 18 hod. v kostele
v Horní Lidči při mši svaté a poté v následující modlitbě růžence za Misie.
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. Prosíme také všechny, kdo rádi pečou o pomoc s misijním koláčem.
Upečené buchty můžete nosit na faru v sobotu od 17 do 19 hod. nebo v neděli před ranní
mší svatou. Pokud v sobotu nebude nikdo na faře, nechejte buchty na parapetě před farou.
Horní Lideč - po mši svaté v budově Betléma, můžete se také těšit na kávu či čaj. Maminky
a babičky prosíme o pomoc při pečení dobrot, které můžete nosit v neděli ráno přede mší
svatou.
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 Hor. 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 Hor. Lidči,
půjdeme nahoru k obrázku Panny Marie.

