PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

33. neděle v mezidobí 19. listopadu 2017
1.čtení:. Př 31, 10-13.19-20.30-31 * Pracuje radostnou rukou.
Žalm: 128,1-2.3.4-5 * Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
2.čtení: 1 Sol 5, 1-6 * Aby vás den Páně nepřekvapil jako zloděj.
Evangelium: Mt 25, 14-30 * Málo jsi spravoval věrně, pojď se radovat se svým pánem.
Mnohem více nám toto podobenství řekne, uvědomíme-li si, o kom bylo řečeno. Mluví v prvé
řadě o zákonících, kteří se domnívali, že opatrování Hospodinových příkazů, kterým se
zabývali, stačí. To bylo totiž to jediné, co z Božího slova zdůrazňovali. Ale oni ho měli použít
především k tomu, aby v Ježíši poznali Mesiáše.
BOHOSLUŽBY OD 19. LISTOPADU DO 26. LISTOPADU 2017
33. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
19. listopadu
Hor. Lideč
9:00 za + manžela, DO, ž. a + rodinu Slánskou
Lidečko
10:30 za + rodiče Gajdošíkovy a Žídkovy, BP pro
ž.rodinu (při mši sv. udílení svátosti křtu)
Hor. Lideč
14:00 adorace a svátostné požehnání
pondělí 20. listopadu
Lidečko
18:00 na poděkování Pánu Bohu za 55 a 50 let
života a ž. a + z rodiny
úterý 21. listopadu
Lidečko
7:00 zádušní mše sv. za + Jiřího Zichu
památka zasvěcení
P. Marie v Jeruzalémě
středa 22. listopadu
Hor. Lideč
17:30 za + Josefa a Anežku Stupkovy, + syna a ž. a +
památka sv. Cecílie,
rodinu
panny a mučednice
čtvrtek 23. listopadu
Lidečko
17:00 adorace, svátost smíření
Lidečko
18:00 za + Annu Jugovu - 1. výročí úmrtí
pátek 24. listopadu
Hor. Lideč
15:30 adorace, svátost smíření
památka sv. Ondřeje
Hor. Lideč
16:30 za + Josefa Františe - 1. výročí úmrtí
Dung-Laca, kněze a
Lidečko
18:00 za + manžela Miroslava, ž. a + r. Škarpovu
druhů, mučedníků
sobota 25. listopadu
Lidečko
9:00 za živé a + farníky a za prohloubení úcty a
sv. Kateřiny
lásky k eucharistickému Kristu
Alexandrijské, panny a
Lidečko
16:00 společné zakončení adoračního dne
mučednice
ADORAČNÍ DEN
Slavnost JEŽÍŠE KRISTA Lidečko
7:30 za Boží požehnání pro farnost a obec Lidečko
KRÁLE
Hor. Lideč
9:00 za + tatínka Jana, syna Karla, + strýce P.Karla
26. listopadu
Fojtů, nemocného syna Jana a ž.rodinu Fojtů
Lidečko
10:30 za živé a + muzikanty z naší farnosti
FARNÍ HODY
Lidečko
14:30 Te Deum a svátostné požehnání

v sobotu 9. prosince 2017 od 9:00 v kulturním domě v Lidečku + poplatek 120,Jméno..............................................................Adresa...................................................
Do 3. prosince 2017 odevzdejte na faře vyplněnou přihlášku s režijním poplatkem 120,- Kč,
studenti 70,- Kč. Můžete se závazně přihlásit i na email: faralidecko@seznam.cz a poplatek
zaplatit až na místě. Mějte s sebou psací potřeby na poznámky a kancionál.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
v sobotu 9. prosince 2017 v KD v Lidečku,
přednáší P. Kamil Obr z Rožnova pod Radhoštěm
Zahájení v 9:00 modlitbou radostného růžence
9:30 a 10:30 přednášky
11:15 přestávka na oběd
12:00 Anděl Páně, konference (dotazy)
13:00 adorace ve farním kostele, příležitost ke sv. smíření.
Zakončení v 13:30 mší svatou ve farním kostele
Úklid kostela: č. 221-240
Úklid fary: v úterý 21.11. prosíme ženy o pomoc při úklidu fary. Přijďte v 15:30 hodin.
Předem moc děkujeme.
V sobotu 25. 11. na slavnost sv. Kateřiny Alexandrijské je v naší farnosti adorační den.
Adorace je pro farnost školou modlitby a příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Ježíši.
Je to zároveň den modliteb farnosti za bohoslovce v semináři. Nejsvětější svátost bude
vystavena hned po mši svaté od 10:00 do 17:00. Zapište se, prosím, na adorační služby.
Chtěl bych upřímně poděkovat všem, kdo jste se jakkoliv zapojili do přípravy a
organizace včerejšího setkání schol. Byl to opravdu požehnaný čas a věřím, že čím více
jste do toho vložili, tím víc vám to Pán odmění.
Dnes ve 14.00 hod. se v kostele v Horní Lidči uskuteční první schůzka rodičů a dětí, které
se připravují na 1. svaté přijímání. Začneme adorací před Nejsvětější svátostí a po
požehnání se přesuneme do budovy „Betléma“ na další společný program, který bude trvat
přibližně do 15.00 hodin.
Adventní duchovní obnova VIR 1. - 3. 12. 2017 v AKS v Olomouci pro mladé muže a
ministranty od 17 do 35 let. Obnovu vede P. Marcel Javora, farář farnosti Brno - Komín.
Další mše sv. pro mládež našeho děkanátu bude v pátek 1. prosince v 17:00 ve Vsetíně.
Moto mše svaté je mariánské: „Naplňte džbány vodou“. Slouží otec Petr Martinka. Po mši
svaté se můžete těšit na chválovou kapelu z Brumova. Srdečně zvu všechny mladé z farnosti.

