Úklid kostela: v pátek po mši svaté č. 201 - 220.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
27. KVĚTNA 2018

1.čtení: Dt 4,32n * Je to Hospodin, Bůh nahoře na nebi jako dole na zemi; není jiného boha.
Žalm: Ž 33 * Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek
2.čtení: Řím 8,14-17 * Dostali jsme ducha a proto můžeme volat: Abba, Otče!
Evangelium: Mt 28, 16-20 * Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.
BOHOSLUŽBY OD 27. KVĚTNA DO 3. ČERVNA 2018

27. května
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
pondělí 28. května
úterý 29. května
středa 30. května
památka sv. Zdislavy
čtvrtek 31. května
slavnost
TĚLA A KRVE PÁNĚ
pátek 1. června
památka sv. Justina,
mučedníka
první pátek

sobota 2. června
sobotní památka
Panny Marie
9. neděle v mezidobí
3. června
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7:30 za + rodiče Brhlovy, + děti a vnuka
9:00 za živé a + z rodiny Trčkové a Matochové,
+ švagra a BP pro ž.r. Trčkovu
10:30 za děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně
a jejich rodiny
16:00 Te Deum a svátostné požehnání
17:00 svátost smíření
18:00 za + Marii Hyžákovou, BP pro ž.rodinu
7:00 za + manžela, + rodiče BP pro živou rodinu
15:30 pohřeb + Aloise Nováka
15:30 svátost smíření
17:30 za + manžela, bratra, tatínka a BP pro živé
rodiny Barcuchovy a Kolínkovy
19:00 svátost smíření (3 kněží)
9:00 za prohloubení lásky a úcty k Eucharistii
10 - 12 adorace a svátost smíření
14 - 16 adorace a svátost smíření
17:00 za ž. a + členy společenství Eucharistická hodina
15:30 adorace, svátost smíření
16:30 za + Annu Sýkorovu, 2 + manžele a BP pro
ž.rodinu Poláchovu a Sýkorovu
17:00 adorace
18:00 za + z rodiny Zádrapovy a BP pro ž.rodinu
7:00 za živé a + členy živého růžence
8 - 10 svátost smíření dětí (8:00 – 3A, 9:00 – 3.B)
11:30 svatební mše svatá Fojtů - Labajová
7:30 za + rodiče Františákovy, s prosbou o dar víry
a BP pro živou rodinu
9:00 za děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně
a jejich rodiny
11:30 na poděkování za spolkový život v obci Lidečko
16:00 Te Deum a svátostné požehnání

Ohlášky před sňatkem: Adam Pavlík z Lidečka a Tereza Cahlová z Horní Lidče si udělí
v sobotu 9. června 2018 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.

Rozpis živého růžence na další rok si vyzvedněte v zákristii. Prosíme o příspěvek 120 Kč
na květinovou výzdobu.

WC ve starém kulturáku již není zpřístupněno. Od této neděle bude možnost využít
sociálky na faře. Vzadu je nově vybudovaný vchod na WC, který bude po dobu
bohoslužeb otevřený. Také tam budou veškeré pomůcky pro úklid kostela. Cesta je
označena šipkami.
Seminář Otcovo srdce se koná 23. června v kostele v Horní Lidči. Hlavním hostem bude
Pavol Strežo ze Slovenska. Začátek je v 9:00 hod. Celé setkání bude zakončeno mší svatou
v 17:00 hod. Přihlašovat se můžete ještě do konce května na faralidecko@seznam.cz. Cena
i s obědem je 100,- Kč.
Katecheze Dobrého pastýře z důvodu slavnosti Božího Těla tento čtvrtek nebude.

Tento týden budu od 9 hod. navštěvovat nemocné. V úterý Lidečko dolní konec (místo
čtvrtku), ve středu Horní Lideč a v pátek Lidečko horní konec.

Prosíme o květiny na výzdobu oltářů na slavnost Těla a Krve Páně. Květiny můžete
donést v pondělí a v úterý do kostela, kde budou v předsíni nachystané nádoby s vodou.
Také prosíme ochotné muže ve čtvrtek dopoledne o pomoc při chystání tribuny a oltářů
na fotbalovém hřišti.
V sobotu 2. června ve 20 hodin se na faře sejde spolčo středoškolské a vysokoškolské
mládeže. Všichni mladí jste do tohoto společenství srdečně zváni.

V neděli 10. června pojedeme na farní pouť na Provodov. V tento den nebude v Lidečku
v 10:30 mše svatá, ale až na Provodově v 14:30 hod. Po mši svaté se společně pomodlíme
křížovou cestu a pouť zakončíme litaniemi k Panně Marii a svátostným požehnáním. Bude
vypraven autobus, zapisovat se můžete v sakristii, cena je 100,- Kč, děti zdarma, mládež
50,- Kč. Otec Pavel Martinka už se na vás na všechny moc těší.
Do konce května se stále můžete přihlašovat na „scholičkovsko-ministrantský“ tábor.
Přihlášky odevzdávejte Marušce Slováčkové nebo v sakristii.

Chtěl bych poděkovat všem, kdo jste se zapojili do přípravy Noci kostelů, adorace při
děkanátním setkání na Velehradě, a také dnešní slavnosti prvního svatého přijímání dětí.
Ať vám Pán odplatí za váš čas a ochotu.
Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo oslavíme v Lidečku ve čtvrtek 31. května. V
17:00 začne na fotbalovém hřišti mše svatá s eucharistickým průvodem. Pro ty, kteří
navečer nemohou, bude mše sv. v 9:00 v Horní Lidči a po ní adorace a příležitost ke
zpovědi do 12:00. V Lidečku bude adorace a příležitost ke zpovědi od 14:00 do 16:00.
Využijte těchto příležitostí a jděte ke svaté zpovědi, ať můžete oslavit tento veliký svátek
přijetím Kristova Těla a Krve.
Mše svatá u kaple v Račném na poděkování za spolkový život v obci Lidečko bude
v neděli 3. června v 11:30. Po ní jste zváni na dětského odpoledne.

