Ohlášky před sňatkem: Radek Fojtík, Lidečko 14 a Vendula Tomanová, Nový Jičín si udělí
v sobotu 12. 10. 2019 v 11:30 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

27. neděle v mezidobí

6. října 2019

1. čtení: Hab 1,2-3; 2,2-4*Spravedlivý bude žít pro svou věrnost.
Žalm: Žl 95,1-2.6-7b.7c-9*Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
2. čtení: 2 Tim 1,6-8.13-14*Nestyď se veřejně vyznávat našeho Pána.
Evangelium: Lk 17,5-10*Kdybyste měli víru.
V předchozích textech nedělních evangelií se mluvilo o bohatství (Lk 16). Nejde jen o to „být
chudý“, ale k dosažení Božího království je třeba odpouštět (verš 3-4), věřit a s vírou jednat
(verš 5-6), ale také mít pravdivé povědomí, kým jsme my a kým je Bůh (verš 7-10).
BOHOSLUŽBY OD 6. ŘÍJNA DO 13. ŘÍJNA 2019
Lidečko 7:30 za živé a + farníky
Hor. Lideč 9:00 na poděkování za přijatá dobrodiní, prožitá léta
a BP pro živou rodinu
Lidečko 10:30 za + manžela, + rodiče, + sourozence a BP pro
rodinu Novosadovu
Pulčín 15:00 na PB za dožitých 80 let života, s prosbou o Boží
ochranu a pomoc do dalších let a za celou ž. rod.
pondělí 7. října
Lidečko 18:00 za + rodiče Jeřábkovy a Balouchovy,
památka Panny Marie
+ sourozence a BP pro živou rodinu
Růžencové
úterý 8. října
POUŤ NA SV. HOSTÝN (odjezd v 7:00)
středa 9. října
Hor. Lideč 18:00 za + Jarmilu Rusovu, + rodiče, s prosbou o BP pro
živou rodinu
čtvrtek 10. října
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 za + P. Karla Pleváka
pátek 11. října
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 za + rodiče, manžela, + příbuzné, ochranu PM
mše svatá
pro ž. rodinu Pernickou a Sporkovu
pro rodiče a děti
Lidečko 18:00 za + rodiče, dceru Marii, dar zdraví a BP pro ž.r.
sobota 12. října
Lidečko 7:00 za + syna, bratra, rodiče Paláčkovy, BP pro ž.r.
sv. Radima, biskupa
Lidečko 11:30 svatební mše svatá Fojtík – Tomanová
Lidečko 16:00 na poděkování Bohu za 40 let života a 20 let
manželství s prosbou o BP a zdraví pro celou rod.
28. neděle v mezidobí
Lidečko 7:30 za + z rodiny Surmařové
13. října
Hor. Lideč 9:00 za + Marii Manovu, dvoje + rodiče, + příbuzné a
BP pro ž.rodinu
Lidečko 10:30 za + Annu Petruskovu, + syna Josefa, dva +
manžely, + rodiče, + sourozence, BP pro ž.r.
při mši svaté udílení svátosti křtu
27. neděle v mezidobí
6. října

Ohlášky před sňatkem: Dne 12. října 2019 uzavřou církevní sňatek ve farnosti Vlachovice
Ing. David Matušinec z Lidečka č. 490, pokřtěn ve Francové Lhotě a Ing. Alena
roz. Miklasová z Nedašova č. 208, pokřtěna ve Francové Lhotě.
V úterý 8. října se koná tradiční pouť na sv. Hostýn. Odjezd je ze všech autobusových
zastávek v Horní Lidči a Lidečku v 7:00. Předpokládaný návrat kolem 16. hodiny. Pojedeme
i farním autem a všechny špatně chodící vyvezeme až nahoru k bazilice.
Poslední volné úmysly na mše svaté na tento rok si můžete zapsat v sakristii.
Pravidelné zkoušky scholičky v Horní Lidči budou každý pátek v 15:00 před mší svatou v
pastoračním centru. Srdečně zveme „staré“ i nové členy!
Srdečně zveme všechny děti z Lidečka, které by chtěly zpěvem doprovázet páteční a nedělní
mše svaté, na první zkoušku scholičky v letošním školním roce, která bude v pátek 11. října
v 16:00 na faře v Lidečku. Prosíme, aby na tuto zkoušku přišel aspoň jeden z rodičů "starých"
i nových zpěváčků.
Zveme všechny mladé z farnosti od 7. do 9. třídy v neděli 6. října v 17:00 do pastoračního
centra v Horní Lidči na společné setkání a hraní her. Těšíme se na vás!
Mše svaté pro rodiče s dětmi budou v obou kostelích každý pátek (kromě prvního pátku) od
měsíce října. První „dětská“ bude 11. října. Zveme všechny děti, rodiče i prarodiče, zvláště
pak letošní třeťáky.
Kalendáře na rok 2020 budou od pondělí k zakoupení v sakristii. Stolní kalendáře stojí
70,- Kč a Cyrilometodějský na čtení 90,- Kč.
V neděli 13. října v 14:30 se na kopci nad hřbitovem v Lidečku koná farní drakiáda.
Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče. Přijďte prožít příjemné rodinné odpoledne.
Chtěl bych vás povzbudit ke společné modlitbě růžence v rodinách i před každou mší
svatou. Modlete se zvláště za probuzení evangelizačního a misijního ducha v našich rodinách
i srdcích.
Srdečně vás zvu během celého misijního měsíce října do pastoračního centra v Horní Lidči
na výstavu Matka Tereza „Světlo v temnotách dneška“. Vstupné je dobrovolné.
17. setkání lektorů Božího slova se uskuteční v sobotu 19. října od 10:00 v horním sále
arcibiskupského paláce v Olomouci. Podrobné informace najdete na plakátku.
Sbírky v září 2019
1.9.
8.9.
15.9. sbírka na far. centrum
22.9.
28.9. sv. Václav
29.9.

Lidečko 7:30
5357,5864,28657,6294,3634,7084,-

Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí.

Hor. Lideč 9:00
5818,6298,13833,5554,12712,13894,-

Lidečko 10:30
3976,4915,21063,6567,3135,-

