informátor římskokatolické farnosti Lidečko

6. neděle velikonoční 6. KVĚTNA 2018

1. čtení: Sk 10, 25-26. 34-35. 44-48 * I na pohany byl vylit dar Ducha svatého.
Žalm 98 * Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
2. čtení: 1 Jan 4, 7-10 * Bůh je láska.
Evangelium: Jan 15, 9-17 * Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život.
Úryvek z Ježíšovy řeči při poslední večeři shrnuje základní myšlenky oné dlouhé závěti:
Měrnou jednotkou křesťanské lásky je úplnost samotného Krista. Starozákonní rovnici
„miluj bližního jako sama sebe“ nahrazuje Jan paradoxní rovnicí „jak jsem já miloval vás“.
Láskou nekonečnou, láskou bez hranic a výjimek. Tak jako říkávali východní mystikové:
„Po Bohu hleď na každého člověka jako na Boha.“
6. neděle velikonoční
6. května

pondělí 7. května
úterý 8. května
Panny Marie,
Prostřednice všech
milostí
středa 9. května

čtvrtek 10. května
Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ
pátek 11. května
sobota 12. května

7. neděle velikonoční
13. května

BOHOSLUŽBY OD 6. KVĚTNA DO 13. KVĚTNA 2018
Lidečko

Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Pulčín
Lidečko
Račné
Hor. Lideč

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko

Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

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
18:00 za dvoje + rodiče, 3 zetě, snachu, BP pro rodinu
Molkovu
15:00 za děti, které letos poprvé přistoupí ke stolu
Páně, za jejich rodiče, sourozence a celé rodiny
17:30 za + Jaroslava a Zdenku Šeré, dvoje + rodiče,
příbuzné a duše v očistci
7:30 za živé a + farníky
16:30 za + Annu Strnadovu a duše v očistci
18:00 za + Josefa Sváčka, + sourozence, + rodiče, BP pro
ž.rodinu
15:30 adorace, svátost smíření
16:30 za + Annu Chupíkovu, manžela, dceru
18:00 za + manžela Jana Dorňáka, dvoje + rodiče, dar
zdraví a BP pro živou rodinu
7:00 za + z rodiny a BP pro živou rodinu
7:30 za + Antonína a Marii Matyášovy a ž.r. Hrabicovu
9:00 za + rodiče Řemeslníčkovy, + děti, duše v očistci a
BP pro živou rodinu.
10:30 za přijatá dobrodiní s prosbou o BP do dalších let
14:00 májová pobožnost a svátostné požehnání

Slavnost Nanebevstoupení Páně vychází letos na čtvrtek 10. května, mše sv. budou
v Lidečku v 7:30 a 18:00 a v Horní Lidči v 16:30. Přijďte oslavit tento doporučený svátek, tak
jako v neděli.
Svatodušní novéna začíná po slavnosti Nanebevstoupení Páně. Apoštolové s Ježíšovou
matkou Marií setrvávali na modlitbách až do Letnic, kdy byli naplněni Duchem svatým.
Věřící se i dnes před Letnicemi modlí novénu, a prosí, aby Duch svatý vstoupil do jejich
srdcí, a oni byli naplněni novým životem. Přípravu zahájíme vzýváním Ducha sv. ve čtvrtek
10. května po mši sv. Text novény se budeme modlit od pátku až do svatodušní vigilie
v sobotu
19. května.
Pouť na Pulčinách v kapli Sv. Ducha bude v neděli 20. května v 11:00.
Úklid kostela: v sobotu ráno po mši svaté čísla 161 - 180.

Při mši svaté v pondělí (Lidečko) a ve středu (Horní Lideč) bude další katecheze
a opakování pro prvokomunikanty. Tentokrát se zaměříme na Desatero přikázání. Účast
dětí a jednoho z rodičů je povinná.
Ministranti budou mít schůzku tuto sobotu 12. května v 8 hodin na faře.

Májové pobožnosti jsou v Lidečku i Hor. Lidči před mší svatou. Když mše svatá večer
nebude, začíná májová v Lidečku v 18 hodin a v Lidči v 19 hodin. Začneme modlitbou
růžence, poté bude následovat mariánské čtení a litanie. Chtěl bych vás povzbudit k hojné
účasti. Zvláště z dětí, má Panna Maria velikou radost, proto choďte i vy. Za každou účast
na májové pobožnosti můžete malou kytičkou ozdobit symbolický modrý Mariin plášť.
Stále si můžete v sakristii nechat zapsat mešní úmysl na 2. pololetí.

Naši skauti vás dnes srdečně zvou na společný výšlap na Pulčiny, kde bude v 15 hodin
za ně sloužena mše svatá. Vychází se od kostela v Lidečku ve 13 hodin.

Při včerejší brigádě se udělal veliký kus práce. Díky všem chlapům, kteří přišli na
pomoc. Další brigáda se bude konat už tuto sobotu 12. května od 8 hodin. Hlaste se
Jindrovi Trochtovi na tel.č.: 605185207. Zapojte se, prosím i ostatní, kteří jste ještě nebyli.
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. V 15:00 je
modlitba růžence, v 16:00 adorace a v 17:00 mše svatá. Pokud můžete, přijeďte na celý
Sbírky v dubnu 2018

1.4. - sbírka na seminář
2.4. - velikonoční pondělí
8.4.
15.4. - sbírka na Blízký východ
22.4.
29.4.

duchovní program.

Lidečko 7:30
20300,5895,4506,17673,5101,5262,-

Horní Lideč 9:00
18831,4519,6055,16887,7160,6044,-

Lidečko 10:30
12815,2036,4690,10862,4740,3571,-

Na Boží hrob se vybralo 22.709,- Kč a v týdnu Božího milosrdenství 12.697,- Kč.
Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí za vaši štědrost!

