Úklid kostela: skupinka číslo 9.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

5. neděle v mezidobí

10. února 2019

1.čtení: Iz 6,1-2a.3-8 * Zde jsem, mne pošli.
Žalm: Žl 138,1-2a.2bc+3.4-5.7c-8 * Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
2.čtení: 1 Kor 15,1-11 * Tak to kážeme a tak jste v to uvěřili.
Evangelium: Lk 5,1-11 * Nechali všeho a šli za ním.
Lukášovo evangelium první dvě kapitoly věnuje okolnostem narození Ježíše, třetí kapitola se
dotýká veřejného vystoupení Jana Křtitele, čtvrtá mluví o Ježíšově prvním vystoupení doma v
Nazaretě. Nyní se události odehrávají v blízkém Kafarnau, které leží na břehu Galilejského
moře. Následovat Ježíše může i obyčejný a hříšný člověk.
BOHOSLUŽBY OD 10. ÚNORA DO 17. ÚNORA 2019
5. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + Miroslava Janošíka, 2 + bratry, rodiče,
10. února
prarodiče a BP pro živou rodinu
Hor. Lideč
9:00 za + Marii Kunátovu, živou a + rodinu
Lidečko 10:30 za živé a + farníky
Lidečko 14:00 adorace a svátostné požehnání
pondělí 11. února
Lidečko 15:00 svátost smíření
Panny Marie Lurdské
Lidečko 16:30 za + manžela, švagrovou Martinu, jejich + otce a
udílení sv. nemocných
BP pro rodiny Machů a Malíkovu
úterý 12. února
Hor. Lideč 15:00 svátost smíření
udílení sv. nemocných Hor. Lideč 16:30 za nemocné z farnosti a ty, kdo se o ně starají
středa 13. února
Hor. Lideč 18:00 za + Josefa Filáka - 1. výročí úmrtí
čtvrtek 14. února
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 za + rodiče Slováčkovy, poděkování za přijatá
dobrodiní, BP pro dcery a syna s rodinou
pátek 15. února
mše svatá pro
rodiče a děti
(L – 6. třída,
HL - 5.třída)
sobota 16. února

6. neděle v mezidobí
17. února

Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko

15:30
16:30
18:00

adorace a svátost smíření
za dobrodince církve
za + rodiče Filákovy, + syna, dar zdraví a BP pro
celou rodinu

Lidečko

7:00

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč

11:00
7:30
9:00

Lidečko

10:30

za + Jana a Jiřinu Vichtorovy, + z rodiny a BP pro
živou rodinu
svatební mše svatá Petrovický - Machů
za živé a + farníky
za + syna k 20. výročí úmrtí s prosbou o BP pro
živé rodiny
za + rodiče a sourozence a živou rodinu
Zádrapovu a Jahodovu

Ohlášky před sňatkem: Václav Petrovický z Valašského Meziříčí a Karolína Machů
z Lidečka si udělí v sobotu 16. února 2018 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku svátost
manželství.
Národní týden manželství: „Zveme Česko na rande, aneb investice do vztahu se vyplatí“
Pouť manželů ke kapličce ve Valašské Senici se koná příští neděli 17. 2. Sraz před farou
ve Francově Lhotě v 13:00 hod. Všichni manželé jste srdečně zváni.
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.
Koncert křesťanské skupiny Adorare u příležitosti křtu nového CD se koná dnes
10. února 2019 v 15:00 v KD Klobučan ve Valašských Kloboukách. Všichni jste srdečně
zváni.
Zase znovu po roce zveme kluky a holky (1 - 7. třída) na jarní prázdninový pobyt na faře
„Doba sněhová“. Začátek ve středu 27. února v 17 hodin, ukončení v pátek 1. března mší
svatou v kostele v Lidečku. Těšit se můžete na hry, soutěže, tvořivé aktivity, výpravy do okolí
a hlavně na spoustu sněhových aktivit. Přihlášky jsou k rozebrání v kostele na stolku. Kapacita
je skoro naplněna, proto odevzdávejte vyplněné přihlášky nejpozději dnešní den. Cena pobytu
je 200,- Kč, bližší informace jsou na přihlášce.

