PŘIHLÁŠKA NA POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

8. neděle v mezidobí

3. března 2019

v sobotu 30. března 2019 v kulturním domě v Lidečku + poplatek 120,- Kč
Jméno..............................................................Adresa...................................................

1.čtení: Sir 27,5-8 * Nikoho nechval, než ho vyzkoušíš.
Žalm: Žl 92,2-3.13-14.15-16 * Dobré je chválit Hospodina.
2.čtení: 1 Kor 15,54-58 * Bůh nám popřává vítězství skrze Ježíše Krista.
Evangelium: Lk 6,39-45 * Ústa mluví to, čím přetéká srdce.
Již minulou neděli jsme otevřeli blahoslavenství z Lukášova evangelia a tzv. Řeč na rovině
(6,17-49). Jde o určitý morální kodex, jakýsi Ježíšův komentář, jak naplnit smysl Desatera.

Postní duchovní obnova s Mons. Vojtěchem Šímou, biskupským delegátem pro stálou
formaci kněží v sobotu 30. března v KD v Lidečku. Zahájení v 9:00 při mši svaté v kostele,
závěr v 14:00 při adoraci v kostele. Do 23. března odevzdejte v sakristii 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.

BOHOSLUŽBY OD 3. BŘEZNA DO 10. BŘEZNA 2019
8. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
3. března
Hor. Lideč
9:00 na poděkování za dar života s prosbou o BP a
pomoc pro celou rodinu
Lidečko 10:30 za + Vlastislava Martinku, + rodiče, sourozence a
švagry Josefa Talafu a Josefa Šuláka
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu
Pulčín 15:00 za + z rodiny Jugovy, Chupíkovy a Smolíkovy
pondělí 4. března
Lidečko 18:00 za + manžela, + dceru, + rodiče, + sourozence, BP
pro živou rodinu
úterý 5. března
Lidečko
7:00 za + dárce (mešní fundace)
středa 6. března
Lidečko
7:00 za + manžela, 2 + rodiče, za děti a BP pro živou
rodinu Ryzákovu a Dorničákovu
POPELEČNÍ STŘEDA Hor. Lideč 16:30 za + manžela Josefa, + rodinu Chovancovu,
(den přísného postu)
Hrbáčkovu a BP pro živou rodinu
Lidečko 18:00 za + rodiče Aloise a Annu Filákovy, jejich + děti,
2 + zetě, snachu a BP pro živou rodinu
čtvrtek 7. března
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 za + manžela, 2 + rodiče, za ochranu a BP pro ž.r.
pátek 8. března
Hor. Lideč 15:00 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:00 pobožnost KC - ministranti
mše svatá pro
Hor. Lideč 16:30 za + rodiče, dar zdraví pro dceru a syna s rodinou
rodiče a děti
Lidečko 17:30 pobožnost KC - ministranti
(L - 8. tř., HL - 7. tř.)
Lidečko 18:00 za + manžela Aloise Františáka, + syna Jiřího, +
rodiče, BP pro živou rodinu
sobota 9. března
Lidečko
7:00 mše svatá nebude
1. neděle postní
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
10. března
Hor. Lideč
9:00 za + Marii Manovu, 2 + rodiče, příbuzné, DvO a
BP pro živou rodinu
mši svatou slouží
Lidečko 10:30 za + manžela, dceru, syna a BP pro ž.r. Machů
P. Pavel Stuška,
Lidečko 14:00 pobožnost KC - manželé
rektor AKS Olomouc
H. Lideč 14:00 pobožnost KC - manželé

Katecheze dobrého pastýře se od tohoto týdne přesunuje na pondělky, čas (od 16.30) i místo
(dům Martina Hrabiny) zůstává. Srdečně zvu malé děti od 3 let a jejich rodiče.

Úklid kostela: skupinka číslo 12.

Přífarní tábor proběhne od 5. do 9. srpna 2019 na faře v Lidečku. Organizátoři hledají
spolupracovníky z řad dospělých či starší mládeže. Hlaste se u Tomáše Fojtů nebo u Jana
Novotného.
Farní tábor pro děti od 6. do 8. třídy se bude konat 15. - 20. července 2019 na faře v
Pačlavicích, cena 1400 Kč (v případě že pojedou sourozenci, tak první zaplatí 1400 Kč, další
1200 Kč). Přihlášky odevzdávejte buď otci Petrovi (můžete i na faře do schránky) nebo p.
Vittekové v náboženství a to do konce března. Více informací u Kristýny Řepové.
Tábor misijního klubka Hor. Lideč v Pačlavicích pro děti do 6. třídy ZŠ v termínu 22. - 26.
července 2019. Zbývají poslední volna místa. Cena tábora je 1200,- Kč. Přihlášky a více
informaci na e-mailu mkhl159@seznam.cz.
Scholičkovsko - ministrantský tábor dětí z Lidečka se koná 21. – 27. července v Kelči.
Přihlášky a podrobné informace u Marušky a Katky Slováčkové.
Farnost Dolní Němčí i letos nabízí postní pastorační aktivitu s názvem "Postní kapky".
Prostřednictvím mobilní aplikace, e-mailu nebo webových stránek můžete každý den dostat
krátké inspirace. Více na www.postnikapky2019.maweb.eu nebo plakátku.
Pozvání na Manželské večery ve Střelné, zahájení 17. března v 17:30. Podrobné informace
na plakátku.
Zkouška sboru na Velikonoce bude ve čtvrtek v 19:00 na faře. Všichni jsou srdečně zváni, i
noví zpěváci.
Tento týden budu od 9 hodin navštěvovat nemocné. Ve středu Horní Lideč, ve čtvrtek
dolňansko a v pátek horňansko.
Chtěl bych poděkovat Pánu Bohu, hlavním vedoucím Lidušce a Marušce a všem
pomocníkům za přípravu a organizaci „Doby sněhové“ na faře. Byly to zase moc krásně
prožité tři dny. Díky i vám za vaše modlitby a jakoukoliv podporu.
V sobotu ráno odjíždím s bratrem a jeho rodinou na týdenní dovolenou na lyže do Itálie.
V mé nepřítomnosti mě bude zastupovat otec Stanislav z F. Lhoty a otec děkan František.

