informátor římskokatolické farnosti Lidečko

19. neděle v mezidobí

11. srpna 2019

1. čtení: Mdr 18,6-9*Čím jsi trestal protivníky, tím jsi oslavil nás, když jsi nás povolal.
Žalm: Žl 33,1+12.18-19.20+22*Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
2. čtení: Žid 11,1-2.8-19*Čekal na město, které sám Bůh vystaví a založí.
Evangelium: Lk 12,32-48*I vy buďte připraveni.
Ježíš ve 12. kapitole začal mluvit o následování, a tehdy se ho kdosi otázal na majetek. Pán
rozvinul otázku do známého „Nestarejte se… Hledejte nejprve Boží království, a ostatní vám
bude přidáno.“ Na to navazuje náš text. Ježíš posune téma k eschatologické výzvě.
BOHOSLUŽBY OD 11. SRPNA DO 18. SRPNA 2019
19. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + včelaře a BP pro včely
11. srpna
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko 10:30 za + rodiče Antonína a Ludmilu Švirákovy a BP
slouží P. Petr Dujka
pro živou rodinu
pondělí 12. srpna
Lidečko 18:00 za + Helenu Trlicovu, + tchána a BP pro ž. rodinu
úterý 13. srpna
Lidečko 18:00 za + Dalibora Hruboně - 1. výročí úmrtí
středa 14. srpna
Hor. Lideč 18:00 Za + Františka Váňu, za živé a + z rodiny Váňovy
pam. sv. Maxmiliána
a Janáčovy
Kolbeho, kněze a muč.
čtvrtek 15. srpna
Lidečko
7:30 za + dárce církve (mešní fundace)
Slavnost
Lidečko 16:00 na poděkování za 90 let života, s prosbou o dar
NANEBEVZETÍ PANNY
zdraví a BP pro živou rodinu (při mši svaté se
MARIE
bude křtít - slouží P. Jaromír Zádrapa)
Hor. Lideč 18:00 na poděkování Panně Marii za její pomoc,
ochranu a přímluvu
pátek 16. srpna
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
sv. Štěpána
Hor. Lideč 16:30 za + rodiče a BP pro živou rodinu Slánskou
Uherského
Lidečko 18:00 za + P. Aloise Juráně, + rodiče, + sourozence a
BP pro živou rodinu
sobota 17. srpna
Lidečko
7:00 za + rodinu Juřičkovu, Boží ochranu a požehnání
pro živou rodinu
DUCHOVNÍ OBNOVA
Lidečko 10:00 udílení svátosti křtu
V HORNÍ LIDČI
Lidečko 11:30 svatební obřad Skácel - Povalačová
Hor. Lideč 18:00 za + manžela, + z rodiny a BP pro ž.r. Petrůjovu
mše svatá s nedělní platností
20. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + manžela, dceru, + rodiče Novosadovy a
18. srpna
ochranu Boží pro živou rodinu Molkovu
Hor. Lideč
9:00 na poděkování Bohu za letošní úrodu
Hor. Lideč 14:00 mariánská pobožnost a požehnání
(u obrázku P. Marie)

Prosíme šikovné maminky a babičky o napečení sladkých i slaných dobrot na sobotní
duchovní obnovu. Přinášet je můžete v pátek večer před mší svatou nebo v sobotu půl hodiny
před začátkem obnovy do pastoračního centra. Moc děkujeme.
Ohlášky před sňatkem: Michael Skácel z Přerova a Iveta Povalačová z Horní Lidče uzavřou
v sobotu 17. 8. 2019 v 11:30 ve farním kostele v Lidečku církevní manželství.
Přijměte srdečné pozvání na Dožínky v Horní Lidči v neděli 18. srpna:
9:00 děkovná mše svatá za úrodu v kostele sv. Václava
14:00 požehnání u obrázku Panny Marie nad Horní Lidčí
14:30 průvod na pole + tradiční dožínky z dochovaných záznamů z 19. století (program na
poli, průvod na mysliveckou chatu, obřadní předávání poslední úrody hospodářům, dožatá)
Hudebně doprovází a CM Kaňúr a DH Lidečanka. V případě nepříznivého počasí bude celý
odpolední program probíhat v areálu myslivecké chaty.
Evangelizační dny v Lukově u Zlína ve dnech 23. - 24. srpna na téma „Síla svátosti
smíření“. Hlavní přednášející bude teolog a laický misionář Václav Čáp, tlumočník a
dlouholetý spolupracovník P. Eliase Velly. Podrobný program najdete na plakátku
Obec Lužná a Valašská Polanka vás srdečně zvou na benefiční talk show P. Zbigniewa
Czendlika: Postel, hospoda, kostel. Akce se koná v pondělí 2. září v 19 hodin v KD Valašská
Polanka. Předprodej vstupenek na obecním úřadě v Lužné, cena 250,- Kč. Výtěžek benefice
bude použit na dostavbu kapličky v Lužné.
Město Vsetín bude od čtvrtka 22. 8. do soboty 24. 8. 2019 dějištěm devátého ročníku
multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Předprodej vstupenek probíhá na
internetových stránkách www.festivalunited.cz, kde jsou uvedeny i podrobné informace.
Poslední týden v srpnu chystáme na pár dní (26. - 28. srpna) pro mladé z naší farnosti
(7. - 9. třída) společný prázdninový pobyt. Přihlásit se můžete do příští neděle osobně u
otce Petra a Patricie Novákové nebo přes email: novakovapatrika@seznam.cz.

