Hromniční pouť matek ve Šternberku 2. února 2019. Odjezd autobusu z Hor. Lidče v 7:00
a z Lidečka 7:05. Dnes naposledy se můžete nahlásit osobně u Jany Novákové v Lidči a Marty
Řehákové v Lidečku.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

3. neděle v mezidobí

27. ledna 2019

1.čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 * Četlo se v knize Božího zákona, a pochopili, co se četlo.
Žalm: Žl 19,8.9.10.15 * Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.
2.čtení: 1 Kor 12,12-30 * Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd.
Evangelium: Lk 1,1-4;4-14-21 * Dnes se naplnilo toto Písmo.
Tento úryvek je složen ze dvou částí – úvod k Lukášovu evangeliu, kde autor popisuje důvod
sepsání, komu celé toto dílo píše i metodu, jak pracoval. A pak přeskočíme tři kapitoly,
Ježíšovo dětství, událost křtu i pokušení na poušti, a přeneseme se do nazaretské synagogy,
kde Ježíš veřejně vystupuje v moci Ducha (Iz 61,1-2).
BOHOSLUŽBY OD 27. LEDNA DO 3. ÚNORA 2019
3. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
27. ledna
Hor. Lideč
9:00 za + Ladislava Trochtu - 1. výročí úmrtí
Lidečko 10:30 za + Annu a Aloise Dorňáka, BP pro živé z rodiny
při mši svaté udílení svátosti křtu
Hor. Lideč 14:00 modlitební triduum matek
pondělí 28. ledna
Lidečko 17:00 svátost smíření
památka sv. Tomáše
Lidečko 18:00 za + manžela, + rodiče z obou stran, nemocného
Akvinského, kněze a
syna a Boží ochranu
učitele církve
úterý 29. ledna
mše svatá nebude
středa 30. ledna
Hor. Lideč 18:00 na poděkování za 80 let života s prosbou o BP a
ochranu pro živou rodinu Matyášovu
čtvrtek 31. ledna
Lidečko 16:00 svátost smíření pro děti a mládež
památka sv. Jana
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Boska, kněze
Lidečko 18:00 za + manžela, jeho + rodiče a sourozence a živou
rodinu Čížovu
Lidečko 19:00 svátost smíření (3 kněží)
pátek 1. února
Hor. Lideč 14:30 adorace a svátost smíření
první pátek v měsíci Hor. Lideč 16:30 za + z rodiny Juráčkovy
Lidečko 18:00 za + manžela Antonína Dorňáka a dar zdraví pro
živou rodinu
sobota 2. února
Lidečko
7:30 za Ludmilu a Karla Ryzovy, + syna, DvO a živé
svátek Uvedení Páně
z rodiny
do chrámu
9:00 za ženy z naší farnosti
4. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
3. února
Hor. Lideč
9:00 za prvokomunikanty z Hor. Lidče a jejich rodiny
Lidečko
10:30
za prvokomunikanty z Lidečka a jejich rodiny
svatoblažejské
Pulčín
15:00
mše svatá
požehnání
Úklid kostela: skupinka číslo 7.

11. farní ples se koná v sobotu 9. února 2019 v KD v Lidečku. Začátek v 19:00, k tanci a
poslechu hraje skupina VIVIAN Band a M&men´s. V prodeji jsou již poslední vstupenky, tak
neváhejte. Předem děkujeme za dary do tomboly. Můžete je nosit v dopoledních hodinách
nebo po večerní mši svaté na faru.
Obřad představování dětí, které jdou letos k 1. sv. přijímání bude příští neděli při mši svaté
v 9:00 v Horní Lidči a v 10:30 v Lidečku. Tímto obřadem začíná dětem a rodičům
bezprostřední fáze přípravy na přijetí eucharistie. Budeme se za ně před každou mší svatou
modlit.
Nácvik na tento obřad a zdobení rodinných modlitebních svíček bude dnes v 15:00 na faře
v Lidečku a v 17:00 v sále pastoračního domu v Horní Lidči.
CPR Vsetín pro vás během národního týdne manželství 10.-17. února 2019 připravilo
mnoho zajímavých akcí (např.: manželské večery, přednášku o komunikaci, promítání filmu,
zimní pouť ke kapličce ve Valašské Senici). Podrobnosti jsou na vývěsce.
Na hnutí Mary's Meals se při Živém Betlému v Horní Lidči 26. prosince vybralo do kasičky
9 274,- Kč, obec Horní Lideč přispěla z prodeje punče částkou 7 000,- Kč. Celkem bude na
hnutí MM odesláno 16 274,-. Děkujeme všem štědrým dárcům.
Svátost nemocných se bude v naší farnosti udílet v pondělí 11. února při mši svaté v 16:30
v Lidečku a v úterý 12. února při mši svaté v 16:30 v Horní Lidči. Kdo přijmete tuto svátost,
vezměte si vzadu na stolku lísteček, vyplňte potřebné údaje a při mši svaté potom odevzdejte
do košíčku.
Pravidelná měsíční návštěva nemocných bude až příští týden.
Setkání organizátorů táborů pro děti a mládež pod hlavičkou farnosti se uskuteční příští
neděli 3. února v 14:00 na faře. Všichni, kdo letos plánujete uspořádat nějaký tábor, určitě
přijďte. Je dobré se domluvit, aby se tábory nepřekrývaly termínem nebo svým věkovým či
tematickým zaměřením.
Pro pastorační potřeby farnosti se pořídilo „nové“ farní auto. Je to Renault Trafic (9 míst),
rok výroby 2007. Naše staré farní auto už nebylo v nejlepším technickém stavu a pomalu
dosluhovalo. Podařilo se nám ho za pěkných 50.000,- Kč prodat. K tomu jsem ještě přidal
peníze, které dostávám od nemocných na benzín a 20.000,- Kč z farních zdrojů. Auto si bude
možné půjčit i pro soukromé účely. Na ekonomické radě jsme se domluvili na ceně 3,- Kč za
km (bez pohonných hmot), aby se alespoň trochu zaplatilo opotřebení, pojištění, údržba aj.
Pokud si budete chtít auto půjčit, obracejte se na Martina Vichtoru.

