Úklid kostela v Lidečku: skupinka číslo 10.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

5. neděle velikonoční 19. května 2019
1. čtení: Sk 14,21b-27*Svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal.
Žalm: Žl 33,1-2.4-5.18-19*Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
2. čtení: 1 Petr 2,4-9*Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo.
Evangelium: Jan 14,1-12*Já jsem cesta, pravda a život.
Jsme ve večeřadle, před malou chvilkou Ježíš umyl učedníkům nohy a začali slavit Poslední
večeři. Ale text je vybrán především pro odkaz na základní princip fungování společenství
církve. Ježíšovo slovo není jen dobrá rada, ale přikázání.
BOHOSLUŽBY OD 19. KVĚTNA DO 26. KVĚTNA 2019
5. neděle velikonoční
Lidečko
7:30 za + rodiče Brhlovy, + děti, + vnuky a BP pro
rodinu Čížovu
19. května
Hor. Lideč
9:00 za děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně a
PRVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ
jejich rodiny
HORNÍ LIDEČ
Lidečko 11:00 za rodinu Hynkovu, dar zdraví a BP
Hor.Lideč 15:00 Te Deum a svátostné požehnání
pondělí 20. května
Lidečko 18:00 za + dceru, 2 + rodiče, + děti, BP pro živou
pam.sv. Klementa Marie
rodinu
Hofbauera, kněze
úterý 21. května
Lidečko
7:00 za + rodiče Hubovy a BP pro živé rodiny
středa 22. května
Hor. Lideč 18:00 na poděkování za 60 let, s prosbou o BP pro
děti a jejich rodiny
čtvrtek 23. května
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 za + Marii a Antonína Kovaříkovy a ostatní + z
rodiny
pátek 24. května
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 za + rodiče Pechalovy, + děti, + z rodiny, BP a
NOC KOSTELŮ
ochranu pro ž. rodinu
HORNÍ LIDEČ
Lidečko 17:00 za + rodiče z obou stran, BP, poděkování za
životní jubileum, dar zdraví a ochranu PM
sobota 25. května
Lidečko
7:00 za + Aloise Nováka - 1. výročí úmrtí
sobotní pam. Panny M.
Lidečko 15:00 LAMAČSKÉ CHVÁLY
(taneční kolo u Čertových skal)
6. neděle velikonoční
Lidečko
7:30 za + rodiče Františákovy s prosbou o dar víry,
BP pro živou rodinu
26. května
Hor. Lideč
9:00 za + z rodiny Trochtovy, BP pro ž.rodinu
Lidečko 10:30 za živé a + farníky
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu

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.
Pouť na Turzovku se koná v úterý 28. května. Zapisovat se můžete v sakristii. Odjezd
autobusu z Hor. Lidče v 7:00 a potom na všech zastávkách. Cena je 200,- Kč. Při zpáteční
cestě se také zastavíme na hoře Butkov na Slovensku v sanktuáriu Božího milosrdenství.
V sobotu 25. května přijedou do naší farnosti Lamačské chvály. Začátek je v 15:00
v tanečním kole u Čertových skal. Všichni jste srdečně zváni skrze Boží chválu posvěcovat
místo, ve kterém žijeme. Po každé mši svaté se modlíme přípravnou novénu k Panně Marii
rozvazující uzly. V ní prosíme především za odpuštění všech křivd a pokřivených vztahů
v našich rodinách (i z minulosti). Přijďte se společně modlit.
Přífarní tábor „Za krásami stvoření“ pro děti ve věku od 6 do 12 let se uskuteční na faře v
Lidečku v termínu od 5. do 9. srpna. Přihlášky jsou k dispozici v obou kostelích. Kdo má
zájem, odevzdejte, prosím, vyplněné přihlášky osobně Honzovi Novotnému nebo Tomášovi
Fojtů, případně je zašlete naskenované na e-mailovou adresu seeyou@seeyou.cz. Přihlášky
odevzdávejte do 16. června. Počet míst je omezen. Bližší informace k táboru se dozvíte po
uzavření přihlašování. Těší se na vás organizátoři Honza a Tom.
Mešní úmysly na 2. pololetí se stále zapisují v sakristii.
Ministrantská schůzka všech ministrantů bude tuto sobotu v 8:30 na faře. Zvu vás na
společnou snídani také s bohoslovci Dominikem a Františkem.
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
Duchovní příprava na jáhenské svěcení bohoslovce Dominika:
- modlitba za Dominika, kterou se budeme modlit od pondělí 20.5. před každou mší svatou.
- 4 neděle (26.5.,2.6.,9.6. a 16.6.) bude po každé mši sv. svaté krátká adorace za Dominika.
- měsíční putovní modlitba růžence v rodinách (zapisovat se můžete vzadu na seznam)
Plánované akce na měsíc červen:
sobota 8.6. - Pěší pouť rodin na svatý Hostýn
sobota 8.6. - Svatodušní Vigilie 20:00 hodin
neděle 9.6. - Pouť na Pulčinách 11:00 hodin
sobota 15.6. - Adorační den v kostele sv. Václava v Horní Lidči
sobota 22.6. - Jáhenské svěcení Dominika Kováře 9:30 v Olomouci
neděle 23.6. - Pouť na Provodov 14:30 hodin
sobota 29.6. - Farní den 14:00 hodin

