Úklid kostela: v sobotu ráno po mši svaté čísla 141 - 160.
Dnes a zítra máte poslední příležitost se přihlásit na farní pouť do Severních Čech.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

5. neděle velikonoční 29. DUBNA 2018
1. čtení: Sk 9, 26-31 * Barnabáš jim vypravoval, jak Šavel viděl na cestě Pána.
Žalm: 22 * Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.
2. čtení: 1 Jan 3, 18-24 * To je to jeho přikázání: abychom věřili a milovali.
Evangelium: Jan 15,1-8 * Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce.
Obraz vinného kmene nesoucího ovoce je třeba brát jako celek (životodárná jednota
s kmenem jako podmínka přinášení ovoce). „Nesení ovoce“ není hromaděním skutků a
zvláštních výkonů, ale přirozeným projevem nového života v Kristu. „Být čistí“ znamená
hluboké společenství s Ježíšem skrze slovo jeho radostné zvěsti.
BOHOSLUŽBY OD 29. DUBNA DO 6. KVĚTNA 2018
5. neděle velikonoční
29. dubna

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko

pondělí 30. dubna
úterý 1. května
sv. Josefa, dělníka
středa 2. května
památka sv. Atanáše
čtvrtek 3. května
svátek sv. Filipa a
Jakuba, apoštolů
pátek 4. května
první pátek

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

sobota 5. května
sobotní pam. P. Marie
6. neděle velikonoční
6. května

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Pulčín

7:30 za živé a + farníky
9:00 za + Jaroslava Matyáše, dvoje + rodiče, BP pro
ž.rodinu
10:30 za + Anežku Mackovu, + rodiče z obou stran, BP
pro ž.rodinu
18:00 na úmysl dárce
8:00 za muže z farnosti
16:30 za + Josefa Filáka a živou rodinu
15:30 svátost smíření
17:30 za + rodiče, + z rodiny a BP pro ž. rodinu Petrůjovu
15:30 svátost smíření pro děti a mládež
17:00 adorace, svátost smíření
18:00 za + kmotry Baumanovy a jejich + sourozence
19:00 svátost smíření (3 kněží)
8 - 9 svátost smíření
15:30 adorace, svátost smíření
16:30 za + z rodiny Povalačové, dar zdraví a ochranu PM
pro ž.rodinu
17:00 adorace
18:00 za dar zdraví a BP pro rodinu Hynkovu a dar víry
pro děti a vnuky
7:00 mariánské večeřadlo a mše svatá za živé a + členy
živého růžence
7:30 za + rodiče Kovačíkovy, děti, zetě, snachu, BP pro
ž.rodinu
9:00 za živé a + farníky
10:30 za + manžela Aloise Kulíška, BP pro ž.rodinu
11:45 udílení svátosti křtu
15:00 za skauty ze střediska Lidečko a jejich rodiny

Od tohoto týdne začíná třeťákům opakování před 1.sv.přijímáním. Ve čtyřech
katechezích probereme, co jsme se za celý rok naučili. Při mši svaté v pondělí bude
opakování pro děti z Lidečka a ve středu pro děti z Horní Lidče. Účast dětí a jednoho z
rodičů je povinná.
Spolčo pro středoškoláky a vysokoškoláky začíná už tuto sobotu 5.5. ve 20:00 na faře v
Lidečku. Můžete se těšit na zajímavý program a agapé. Prosíme všechny ochotné, kteří by
chtěli přinést něco na společný stůl, ať to přinesou přímo do spolča. Těšíme se na Vás!
Ministranti budou mít schůzku až příští týden 12. května.
Tento týden budu od 9:00 navštěvovat nemocné. Ve středu Horní Lideč, ve čtvrtek
Lidečko dolní konec a v pátek horní konec.
Pouť v Horní Lidči „U obrázku P. Marie“ v úterý 1. května na zahájení mariánského
měsíce. V 16:00 průvod od knihovny. Cestou se modlíme růženec, v 16:30 mše sv. a májová.
Májové pobožnosti budou bývat v Lidečku i Hor. Lidči před mší svatou. Když mše svatá
večer nebude, začne májová vždy v 18 hodin. Začneme modlitbou růžence, poté bude
následovat mariánské čtení a litanie.
Od zítřka po mši svaté se začínají v sakristii zapisovat mešní úmysly na 2. pololetí.
Naši skauti vás srdečně zvou v neděli 6. 5. na společný výšlap na Pulčín, kde bude v 15
hodin za ně sloužena mše svatá. Vychází se od kostela v Lidečku ve 13 hodin.
Další brigáda ve starém kulturáku se bude konat tuto sobotu 5. května od 8 hodin.
Ochotní chlapi se hlaste Jindrovi Trochtovi (osobně nebo na tel.č.: 605185207). Zapojte se,
prosím i ostatní, kteří jste ještě nebyli. Chtěl bych také poděkovat ženám za úklid a úpravu
prostředí kolem kostela.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání se letos koná v sobotu 26. května
na Velehradě. Odjezd autobusu bude v 13:15 z Horní Lidče od kostela a postupně bude
zastavovat na všech zastávkách. Na pouť se můžete zapisovat v sakristii.
Naši včelaři vás všechny srdečně zvou 20. května 2018 na 16. celonárodní včelařskou
pouť na sv. Hostýně. Z Lidečka budou autobusy odjíždět od obecního úřadu v neděli 20.5.
v 7 hodin. Cena za osobu 130,- Kč. Zapisovat se můžete u pana Antonína Pastorčáka,
v zahradnictví „U Kulíšků“ a pana Jana Bajze. Autobus jede až k basilice.
Přihlášky na farní tábor pro děti od 3. do 7. třídy, který se koná v termínu 21. - 27.
července 2018 ve Vidči, jsou k rozebrání vzadu na stolku. Přihlášku odevzdejte nejpozději
do konce května v sakristii nebo v pastoračním centru v Hor. Lidči. Tábor organizují cérky
z Hor. Lidče, hlavní vedoucí je Kristýna Řepová. Cena tábora je 1500,- Kč.
Přijměte srdečné pozvání 23. června 2018 do kostela v Horní Lidči na jednodenní
seminář Otcovo srdce Hlavním hostem bude Pavol Strežo ze Slovenska, začátek je v 9:00
hod. a celé setkání zakončíme mší svatou v 17:00 hod. Přihlašovat se můžete do 20.5. na
faralidecko@seznam.cz. Cena i s obědem je 100,- Kč.

