PŘIHLÁŠKA NA POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ÚNORA 2018
Pojďme, klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
1.čtení: Job 7, 1-4. 6-7 * Sytím se neklidem do úsvitu.
Žalm 147 * Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
2.čtení: 1Kor 9,16-19.22-23 * Běda, kdybych nehlásal evangelium.
Evangelium: Mk 1,29-39 * Uzdravil mnoho nemocných s rozličnými chorobami.
Ježíš není lékařem. Jeho prvním úkolem je kázat, tedy zvěstovat evangelium. Jeho činy však
ukazují, že evangelium není bezmocná řeč, ale moc Boží k záchraně člověka.
BOHOSLUŽBY OD 4. ÚNORA DO 11. ÚNORA 2018
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Lidečko
7:30 za + manžela k 10. výročí, 2 + rodiče a BP pro
4. února
ž.rodinu Filákovu
Hor. Lideč
9:00 za prvokomunikanty a jejich rodiny
Lidečko
10:30 za živé a + farníky
Pulčín
15:00 mše svatá
pondělí 5. února
Lidečko
18:00 za + Antonína Číže, dar víry pro děti a vnuky
památka sv. Agáty,
panny a mučednice
úterý 6. února
Lidečko
7:00 za nemocného manžela
památka sv. Pavla
Mikiho a druhů,
mučedníků
středa 7. února
Lidečko
15:00 pohřeb + Milana Filgase
Hor. Lideč 17:30 za + Marii Kunátovou - 1. výročí úmrtí
čtvrtek 8. února
Lidečko
17:00 adorace, svátost smíření
Lidečko
18:00 za + manžela a živou rodinu Brhlovu
pátek 9. února
Hor. Lideč 15:30 adorace, svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 na poděkování za 60 let života, přijatá dobrodiní,
mše svatá
s prosbou o ochranu a BP pro ž. rodinu
pro rodiče a děti
Lidečko
18:00 za + manžela, 2 + rodiče, jejich děti a BP pro
ž.rodinu Ryzákovu
sobota 10. února
Lidečko
7:30 za + rodiče, + sourozence, BP pro ž.rodinu
památka sv.
Hor. Lideč
9:00 za nemocné z farnosti a ty, kdo se o ně starají
Scholastiky, panny
(udílení svátosti nemocných)
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Lidečko
7:30 na poděkování za 80 let života a BP pro ž.rodinu
11. února
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko
10:30 za + Miloslava Šviráka, jeho + manželku Annu,
představování
+ rodiče, sourozence, vnučku Marcelku a BP pro
prvokomunikantů
ž.rodinu
Lidečko
11:45 udílení svátosti křtu

v sobotu 24. února 2018 od 9:00 v kulturním domě v Lidečku + poplatek 120,Jméno..............................................................Adresa...................................................
Postní duchovní obnova s P. Jánem Rušínem SVD, farářem v Halenkově v sobotu
24. února v KD v Lidečku. Zahájení v 9:00, závěr v 13:30 při mši sv. v kostele. Do 18. února
odevzdejte na faře 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.
Úklid kostela: č. 441-460
Duchovní obnova pro mládeže našeho děkanátu se koná 10. února od 9:00 v pastoračním
domě ve Vsetíně pod vedením otce rektora kněžského semináře P. Pavla Stušky. Registrace
v 8:30, oběd zajištěn, vstup 50,- Kč.
Jarní prázdninový pobyt na faře „Doba sněhová“ pro kluky a holky (1 - 7. třída).
Začátek ve středu 21. února v 17 hodin, ukončení v pátek 23. února v 19 hodin po mši svaté.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte do schránky na faře, nejpozději do 11. února. Cena pobytu
150,- Kč, bližší informace na plakátku nebo u Lidušky Vichtorové.
Svátost nemocných se bude v naší farnosti udílet v sobotu 10. února při mši svaté v 7:30
v Lidečku a v 9:00 v Hor. Lidči. Kdo přijmete tuto svátost, vezměte si vzadu na stolku
lísteček, vyplňte potřebné údaje a při mši svaté potom odevzdejte do košíčku.
Manželská setkání 2018. Sdružení YMCA Setkání vám nabízí ve dnech 30.6. – 7.7.2018
týdenní kurz pro manželské páry, který probíhá v Kroměříži. Je to možnost, jak obnovit a
prohloubit své manželství. Obsahem programu jsou přednášky o manželské komunikaci,
krizi, rozdílech mezi mužem a ženou, sebevědomí, odpuštění, naplňování potřeb i sexualitě.
Volné odpoledne je příležitostí k poznání krásy Kroměříže a jeho památek nebo je strávit
jakkoli jinak. Na závěr je možné obnovit svůj manželský slib při slavnostní mši. Celý týden
probíhá v přátelském duchu a je otevřený všem, kterým takové prostředí není cizí.
Více informací o našich akcích a přihlášky najdete na www.manzele.setkani.org nebo na
adrese Hana Michalcová, YMCA Setkání, Ečerova 10, 635 00 Brno, email:
michalcova.hana@setkani.org, tel: 608 422 768.
Ministrantská schůzka bude až příští sobotu 17. února v 8:00 na faře. Po skončení půjdeme
do tělocvičny.
Mládežnické spolčo (6. - 9. třída) bude tuto sobotu 10. února v 17 hodin na faře.
Sbírky v lednu 2018
1.1.
7.1.
14.1.
21.1. - sbírka na farnost
28.1.

Lidečko 7:30
5270,5317,5861,18370,4300,-

Horní Lideč 9:00
7133,6427,6162,14293,5058,-

Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí za vaši štědrost!

Lidečko 10:30
7564,5650,5614,10582,5565,-

