Úklid kostela: č. 21-40

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

23. neděle v mezidobí 10. září 2017
Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí; jednej se svým služebníkem
podle svého milosrdenství.
1.čt. Ez 33,7-9 * Nebudeš-li bezbožnému domlouvat, jeho krev budu vymáhat z tvé ruky.
Žalm 95 * Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
2.čt.:Řím 13,8-10 * Naplněním zákona je láska.
Evang: Mt 18,15-20 * Dá-li se říci, svého bratra jsi získal. Pravidla pro život církve z 18.
kap. Matoušova evangelia, nejsou jen vnějšími regulativy života. Vedou ke skutečnosti
velmi niterné, k tomu, aby církev byla chrámem Ducha, příbytkem Ježíšovým, Boží stavbou
na této zemi. I zde vidíme, že Ježíšovým úmyslem není hříšníka zatratit, ale získat.
23. neděle v mezidobí
10. září

pondělí 11. září
úterý 12. září
Jména Panny Marie
středa 13. září
Památka sv. Jana
Zlatoústého, biskupa a
učitele církve
čtvrtek 14. září
Svátek Povýšení svatého
Kříže
pátek 15. září
Památka Panny Marie
Bolestné
sobota 16. září
Památka sv. Ludmily,
mučednice
24. neděle v mezidobí
17. září
SBÍRKA NA FARNOST

BOHOSLUŽBY OD 10. ZÁŘÍ DO 17. ZÁŘÍ 2017
Lidečko
7:30 za farníky
Hor. Lideč
9:00 na poděkování za dožitá léta, přijatá
dobrodiní a BP pro rodinu Sekulovu
Lidečko
10:30 za živé a + včelaře z farnosti a ochranu včel
před nemocemi a jiným nebezpečím
Lidečko
14:00 adorace a svátostné požehnání
Lidečko
18:00 za + rodiče Kupčíkovy, ž.a + rodinu a DO
Lidečko
Hor. Lideč

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko

7:00 za + manžela Františka, snachu, vnuka a BP
pro ž.rodinu
17:00 za + Ludmilu Mikeskovou, BP pro ž.rodinu
(mše svatá u obrázku Panny Marie nad
dědinou, vychází se v 16:30 od knihovny, po
mši svaté bude fatimská pobožnost)
17:00 adorace, svátost smíření
18:00 za + rodiče Machů, + děti, 2 zetě, snachu, ž. a
+ rodinu
16:00 adorace, svátost smíření
17:00 za + rodiče Pechalovy, BP pro rodinu
Matochovu
18:00 za + rodiče Hynkovy, + syna, BP pro ž. rodinu
7:00 za + manželku, + dceru, + snachu a ž. rodinu
18:00 votivní mše svatá k Duchu Svatému zvl.
za biřmovance a jejich rodiny
7:30 za farníky
9:00 za + rodiče, příbuzné, BP pro rodinu Sporkovu
10:30 za + Antonína Šrajera - 1. výročí úmrtí
při mši svaté udílení svátosti křtu

Přijměte pozvání na Duchovní obnovu nejen pro biřmovance, která se koná v sobotu
16. září od 14:00 v kostele v Lidečku. Slovenský evangelizátor a bývalý narkoman Peter
Lipták bude vyprávět o svém setkání s živým Bohem, který proměnil jeho život.
Program obnovy:
14:00 Svědectví: „Setkání s živým Bohem“ a téma „Hřích a spása“
15:00 Přestávka
15:30 Téma „Duch svatý“ a modlitby za naplnění Duchem svatým (možnost přímluvné
modlitby a svátosti smíření)
18:00 Mše svatá
Biřmování v naší farnosti bude v neděli 22.10. 2017 v 10:30. Tuto svátost křesťanské
dospělosti přijme 24 mladých z naší farnosti. Prosím všechny o intenzivní modlitbu za
naše biřmovance. Před každou mší svatou se za ně budeme modlit společně. Modlitba je
k rozebrání vzadu na stolku u obětních darů, můžete se ji modlit také doma.
Příprava snoubenců na manželství pro ty, kteří plánují církevní sňatek v r. 2018.
Přípravu organizuje centrum pro rodinu ve Vsetíně. Pro snoubence z naší farnosti se tento
kurs koná na faře v Lidečku ve dnech 3.10. a 17.10. a 31.10. a 14.11. 2017 vždy od 17:30 do
19:30. Snoubenci ať se přihlásí na email: KunderovaJana@seznam.cz nebo tel. 731590329
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2017: za všechny
strádající v důsledku povodní v Jižní Asii a ve Spojených Státech
Chci znovu vyjádřit blízkost obyvatelům Jižní Asie, kteří nadále strádají v důsledku
povodní, a také projevit svoji hlubokou účast na utrpení obyvatel Texasu a Louisiany
postižených hurikánem a obrovskými záplavami, které připravily mnoho lidí o život, tisíce
lidí donutily k útěku a způsobily nezměrné škody. Prosím Nejsvětější Marii, Těšitelku
zarmoucených, aby vyprosila u Pána milost útěchy těmto našim těžce zkoušeným bratřím.
V lidské paměti se uchovávají ničivé povodně jako upozornění i pro další generace. Když
nastane katastrofický scénář, je zapotřebí co nejrychleji pomoci těm, kteří strádají.
Vzepjetí pomoci a účasti pomáhá lidem v postižené oblasti nabrat nové síly a postavit se
především beznaději, zoufalství, únavě a nechuti. Každá drobná pomoc ve svém celku je
důležitá. Modlitba a pomoc jdou vždy ruku v ruce: skutky tělesného i duchovního
milosrdenství.
Sbírky v srpnu 2017
6.8.
13.8.
20.8. - sbírka na farnost
27.8.

Lidečko 7:30
4 630,4 746,14 888,5 033,-

Horní Lideč 9:00
4 711,4 694,13 948,5 230,-

Všem, kdo jste přispěli jakoukoliv částkou, ať Bůh odplatí!!!

Lidečko 10:30
3 992,5 094,11 503,7 165,- (dožínky)

