Úklid kostela: č. 501 - 520 bude už v pátek po mši svaté.
Zkouška sboru na Velikonoce bude ve čtvrtek v 19:00 na faře.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

2. NEDĚLE POSTNÍ 25. ÚNORA 2018
1. čtení: Gn 22, 1-2.9a.10-13.15 -18 * Oběť našeho praotce Abraháma.
Žalm: 116 * Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
2. čtení: Řím 8,31b-34 * Bůh neušetřil vlastního Syna.
Evangelium: Mk 9, 2-10 * To je můj milovaný Syn.
V úryvku je mnoho styčných bodů s Božím zjevením na hoře Sinaj; místo o samotě, oblak
symbolizující Boží přítomnost, proměnění, Boží výzva k poslušnosti. Přesto evangelijní
událost převyšuje starozákonní zjevení. Mojžíšovi zářila jenom kůže na tváři, kdežto Ježíšovi
celé tělo, ba dokonce i oděv. Mojžíš zakusil sám Boží přítomnost, Ježíš však dal zakusit slávu
také třem dalším učedníkům. Mojžíš přijal slova od Hospodina, ale Ježíš sám má slova, která
mají učedníci poslechnout.
BOHOSLUŽBY OD 25. ÚNORA DO 4. BŘEZNA 2018
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
Hor. Lideč
9:00 na poděkování za Boží dobrodiní, s prosbou o BP
pro celou živou rodinu
sbírka Haléř sv. Petra
Lidečko
10:30 za + Aloise a Annu Dorňákovy, BP pro ž.rodinu
Lidečko
14:00 pobožnost KC – o. Petr/H.Lideč - rodiče třeťáků
pondělí 26. února
Lidečko
17:00 svátost smíření
Lidečko
18:00 za + rodiče Filákovy, 2 + syny, + dceru a ž.rodinu
úterý 27. února
mše svatá nebude (jsem na kněžském dni)
středa 28. února
Hor. Lideč
16:00 svátost smíření
Hor. Lideč
17:30 za + rodiče Petříkovy, + děti a BP pro ž.rodinu
čtvrtek 1. března
Lidečko
15:00 svátost smíření pro děti a mládež
Lidečko
17:00 adorace, svátost smíření
Lidečko
18:00 za + Jaroslava Filáka, + syna, + rodiče, Boží
ochranu pro ž.rodinu
Lidečko
19:00 svátost smíření (3 kněží)
pátek 2. března
Lidečko
8:00 svátost smíření
Hor. Lideč
15:00 adorace, svátost smíření
mše svatá
Hor. Lideč
16:00 pobožnost křížové cesty - muži
pro rodiče a děti
Hor. Lideč
16:30 za dvoje + rodiče, 2 + syny a ochranu PM pro
ž.rodinu Vaculínovu
Lidečko
17:30 pobožnost křížové cesty - muži
Lidečko
18:00 za + Marii Zádrapovu, + manžela a DO
sobota 3. března
Lidečko
13:00 na poděkování PB za 60 let života
3. NEDĚLE POSTNÍ
Lidečko
7:30 volný úmysl
4. března
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko
10:30 za + manžela, dceru, rodiče, sourozence, DO
Lidečko
14:00 pobožnost KC - rodiče třeťáků/H.Lideč - maminky
2. NEDĚLE POSTNÍ
25. února

Společné děkanátní setkání mládeže děkanátů Vsetín a Vizovice bude v sobotu 24. března
2018 ve Štípě u Zlína pro všechny mladé od 13 ti let. Čeká na vás pestrý program. Z děkanátu
se budou objednávat autobusy, proto se přihlašujte, co nejdříve. Animátoři děkanátu se
rozhodli, že se bude přihlašovat pouze u kněží ve farnostech. Cena 100,- Kč za dopravu a
registraci.
Chtěl bych poděkovat Pánu Bohu, že jsme společně s dětmi a vedoucími mohli prožít
v olympijském duchu tři krásné prázdninové dny na faře a okolí. Zvláště veliký dík patří
hlavním vedoucím Lidušce a Marušce a ostatním mladým (asi 15) pomocníkům za přípravu
a organizaci tábora. Také díky všem, kdo pomáhali v kuchyni a starali se o naše žaludky a
vám, kdo jste se za nás modlili. Počasí nám přálo, nikomu se nestal žádný úraz, ale ze všeho
nejvíc mě těšilo, že děti vytvořily, i přes poměrně velkou různorodost, skvělou partu.
Setkání ekonomické rady farnosti bude tuto středu 28.února v 19:00 na faře.
Při posledním setkání pastorační rady jsme řešili pořad bohoslužeb na Velikonoce.
Domluvili jsme se, že by bylo dobré, aby velikonoční vigilie nebyla jenom v Lidečku, ale i
v Horní Lidči. Není to sice farní kostel a správně by měla být vigilie jen ve farním kostele,
ale kvůli velkému počtu farníků by to bylo pastoračně moudré. Nehledě na to, že mnoho
farníků chodilo na vigilii jinam do okolních farností, což je jistě škoda. V Horní Lidči by
tedy začínala vigilie v sobotu večer ve 20 hodin a v Lidečku by byla v neděli ráno za svítání
v 5 hodin (jitřní). Po vigilii bychom rádi uspořádali slavnostní hostinu – agapé a společně
tak pokračovali v oslavě Kristova vzkříšení. Na slavnost Zmrtvýchvstání Páně už by potom
byla mše svatá pouze v 9 hodin v Hor. Lidči a v 10:30 v Lidečku.
Vzadu na stolku s tiskovinami je zdarma k rozebrání kniha o růstu v duchovním životě od
P. Marka Dundy „ Krokodýl aneb můžeš růst“ a také si zde můžete vzít nějaké kalendáře.
Návštěvy nemocných budou tento týden vždy od 9:00. Ve středu Horní Lideč, ve čtvrtek
Lidečko (dolňansko) a v pátek Lidečko (horňansko).
Pravidelně každý rok také jezdím v době jarních prázdnin olomouckého kraje se svým
bratrem, jeho ženou a kamarády ze Šternberka na týdenní dovolenou lyžovat do Itálie.
Odjíždím již tuto sobotu brzo ráno a vracím se další sobotu večer. Příští neděli mě budou
zastupovat kněží z Valašských Klobouk a Brumova a ve všední dny potom hlavně otec
Stanislav z Francovy Lhoty. Na tyto dny si ještě můžete dát zapsat mši svatou. V případě
zaopatřování nebo pohřbu se obracejte také na něho nebo na otce Jiřího do Valašské Polanky.

