Úklid kostela: skupinka číslo 8.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

4. neděle v mezidobí

3. února 2019

1.čtení: Jer 1,4-5.17-19 * Prorokem pro národy jsem tě ustanovil.
Žalm: Žl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 * Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti.
2.čtení: 1 Kor 12,31-13,13 * Nyní trvá víra, naděje a láska; ale největší z nich je láska.
Evangelium: Lk 4,21-30 * Jako Eliáš a Elizeus i Ježíš byl poslán nejen k Židům.
Ocitli jsme se na začátku Ježíšova veřejného vystoupení, jsme v jeho rodišti, v nazaretské
synagoze, kde Kristus právě přečetl úryvek proroka Izaiáše. Lidé reagují bouřlivě, protože
Ježíš naznačil, že Izrael nemusí být první, kdo zakusí Boží záchranu. Sidón i Sýrie jsou místa
mimo území Izraele a jejich obyvatelé byli pohané.
BOHOSLUŽBY OD 3. ÚNORA DO 10. ÚNORA 2019
4. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
3. února
Hor. Lideč
9:00 za prvokomunikanty z Hor. Lidče a jejich rodiny
Lidečko
10:30
za prvokomunikanty z Lidečka a jejich rodiny
svatoblažejské
Pulčín
15:00
mše svatá
požehnání
pondělí 4. února
Lidečko 18:00 za + Milana Filgase - 1. výročí úmrtí
úterý 5. února
památka sv. Agáty,
panny a mučednice
středa 6. února
památka sv. Pavla
Mikiho a druhů,
mučedníků
čtvrtek 7. února
pátek 8. února
mše svatá pro
rodiče a děti
(5.třída)
sobota 9. února
sobotní památka
Panny Marie
5. neděle v mezidobí
10. února

Lidečko

7:00

Hor. Lideč

18:00

za + Antonína Číže, BP pro ž.rodinu a za šťastnou
hodinku smrti
za + Jarmilu Rusovu, živou a + rodinu

Lidečko
Lidečko

17:00
18:00

adorace a svátost smíření
za + Ludmilu Gargulákovou - 1. výročí úmrtí

Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko

15:30
16:30
18:00

adorace a svátost smíření
za + Vlastimila Pastorčáka
za + manžela Jaromíra, + rodiče, BP pro živou
rodinu Filákovu

Lidečko

7:00

za + rodiče, + sourozence, + švagry a BP pro živou
rodinu Ščotkovu

Lidečko

7:30

Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

9:00
10:30
14:00

za + Miroslava Janošíka, 2 + bratry, rodiče,
prarodiče a BP pro živou rodinu
za + Marii Kunátovu, živou a + rodinu
za živé a + farníky
adorace a svátostné požehnání

11. farní ples se koná v sobotu 9. února 2019 v KD v Lidečku. Začátek v 19:00, k tanci a
poslechu hraje skupina VIVIAN Band a M&men´s. V prodeji jsou již poslední vstupenky, tak
neváhejte. Předem děkujeme za dary do tomboly. Stále je můžete nosit v dopoledních
hodinách nebo po večerní mši svaté na faru.
CPR Vsetín pro vás během národního týdne manželství 10.-17. února 2019 připravilo
mnoho zajímavých akcí (např.: manželské večery v Pozděchově, přednášku o komunikaci
v knihovně v Novém Hrozenkově, promítání filmu „Tisíc slov“ v kině Vatra na Vsetíně, zimní
pouť pro manžele ke kapličce ve Valašské Senici). Podrobnosti jsou na vývěsce.
Tento týden budu navštěvovat nemocné.
Svátost nemocných se bude v naší farnosti udílet v pondělí 11. února při mši svaté v 16:30
v Lidečku a v úterý 12. února při mši svaté v 16:30 v Horní Lidči. Kdo přijmete tuto svátost,
vezměte si vzadu na stolku lísteček, vyplňte potřebné údaje a při mši svaté potom odevzdejte
do košíčku.
Setkání organizátorů táborů pro děti a mládež pod hlavičkou farnosti se koná dnes v
14:00 na faře. Všichni, kdo letos plánujete uspořádat nějaký tábor, určitě přijďte. Je dobré se
domluvit, aby se tábory nepřekrývaly termínem nebo svým věkovým či tematickým
zaměřením.
Ministrantská schůzka bude tuto sobotu 9. února v 8:00 na faře. Po skončení si starší
ministranti od 12-ti let mohou zahrát v tělocvičně florbal, který pořádají děkanátní animátoři
mládeže. Začátek v 10:00, vstup 20,- Kč.
Ekonomická rada farnosti se sejde toto pondělí 4. února v 19:30 na faře.
Koncert křesťanské skupiny Adorare u příležitosti křtu nového CD se uskuteční 10. února
2019. Začátek je v 15:00 v KD Klobučan ve Valašských Kloboukách. Všichni jste srdečně
zváni.
Zase znovu po roce zveme kluky a holky (1 - 7. třída) na jarní prázdninový pobyt na faře
„Doba sněhová“. Začátek ve středu 27. února v 17 hodin, ukončení v pátek 1. března mší
svatou v kostele v Lidečku. Těšit se můžete na hry, soutěže, tvořivé aktivity, výpravy do okolí
a hlavně na spoustu sněhových aktivit. Přihlášky jsou k rozebrání v kostele na stolku.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte do schránky na faře, nejpozději do 17. února. Kapacita je
omezená, proto se přihlašujte, co nejdříve. Cena pobytu 200,- Kč, bližší informace na
přihlášce.
Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí za vaši štědrost.
Sbírky v lednu 2019
1.1.
6.1.
13.1.
20.1. sbírka na farnost
27.1.

Lidečko 7:30
7191,5364,5401,16028,4606,-

Horní Lideč 9:00
6730,5883,5668,14470,4886,-

Lidečko 10:30
8596,8560,4992,11773,5586,-

