Úklid kostela: skupinka číslo 4.
Zkouška sboru na Velikonoce bude ve čtvrtek v 19:00 na faře.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

4. neděle postní

31. března 2019

1.čtení: 1. čtení – Joz 5,9a.10-12*Boží lid přišel do zaslíbené země a slavil velikonoce.
Žalm: Žl 34,2-3.4-5.6-7*Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
2.čtení: 2 Kor 5,17-21*Bůh nás smířil se sebou pro Kristovy zásluhy.
Evangelium: Lk 15,1-3.11-32*Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije.
Čteme velkolepý střed Lukášova evangelia. Je tvořen třemi podobenstvími – o ztracené ovci,
ztracené minci a ztraceném synu. Klíč k našemu podobenství nacházíme hned v první větě.
Pro správné pochopení je třeba nezůstat jen u příběhu prvního syna. Srovnání reakce otce
a jednání obou synů je zásadním momentem celého podobenství.
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BOHOSLUŽBY OD 31. BŘEZNA DO 7. DUBNA 2019
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
Hor. Lideč
9:00 za + Danu Fojtů, + rodiče a dar zdraví pro ž.rod.
Lidečko 10:30 za dary Ducha svatého, dar víry a dar zdraví pro
děti a jejich rodiny
Lidečko 14:00 pobožnost KC – schola
Hor. Lideč 14:00 pobožnost KC – otec Petr
Hor. Lideč 15:00 modlitby otců a matek
Lidečko 15:00 pohřeb + Josefa Martinky
mše svatá nebude
Hor. Lideč 18:00 za + Jindřišku a Josefa Rusovy, + z rodiny a BP pro
živou rodinu
Lidečko 17:00 adorace
Lidečko 18:00 za + Karla Pastorčáka - 1. výročí úmrtí
Hor. Lideč 15:00 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:00 pobožnost KC - lektoři
Hor. Lideč 16:30 za + Rudolfa Manu - 1. výročí úmrtí
Lidečko 17:30 pobožnost KC - p.Vitteková
Lidečko 18:00 za + Antonína Garguláka - 1. výročí úmrtí
Lidečko
7:00 za živé a + členy živého růžence (6:30 radostný
růženec, po mši bolestný a slavný)
9 - 12 SVÁTOST SMÍŘENÍ (všichni kněží děkanátu)
Lidečko
7:30 za + rodiče Smolíkovy, + zetě Antonína, dar
zdraví pro ž.rodinu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko 10:30 za + rodiče Aloise a Marii Manovy, BP pro ž.r.
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu
Lidečko 14:00 pobožnost KC - třeťáci + rodiče
Hor. Lideč 14:00 pobožnost KC - třeťáci + rodiče

Misijní jarmark v Lidečku: děti ze scholičky vás srdečně zvou na Postní misijní jarmark,
který bude probíhat v neděli 7. dubna po ranní i hrubé mši svaté před kostelem. Budete si moci
zakoupit různé velikonoční dekorace. Výtěžek jarmarku bude odeslán na účet PMDD.
Misijní jarmark v Horní Lidči: na Květnou neděli 14. dubna všechny srdečně zve misijní
klubko na postní misijní jarmark, který se uskuteční po mši sv. v centru za kostelem. Můžete
se těšit na výrobky dětí z misijního klubka, misijní koláč, kávu či čaj. Maminky a babičky
prosíme o pomoc s misijním koláčem. Děkujeme.
Setkání rodičů dětí, které se připravují na první sv. přijímání bude dnes v 15:00 po křížové
cestě v Horní Lidči v kostele. Tématem setkání bude povídání o svátosti smíření a příprava na
křížovou cestu rodičů a dětí, která proběhne 7. dubna. Setkání zahájíme modlitbami otců a
matek za naše děti. Srdečně zveme i rodiče všech dětí ve farnosti ke společné modlitbě.
V Horní Lidči si můžete objednat velikonoční svíce. Vzadu na stolku jsou vzory na ukázku
a archy k zapsání. Svíce tam budou pouze jeden týden.

Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově se koná v sobotu 13. dubna 2019. Jsou zváni
mladí od 13ti let. Z farnosti pojedeme společně vlakem v 6:16 z Horní Lidče a v 6:19
z Lidečka. Přihlašovat se můžete na email: novakovapatrika@seznam.cz. Cena 100,- Kč
za dopravu a registraci. Program začíná v 9:00 a konec setkání je v 16:30. Návrat domů
nejpozději do 20:00. V pátek od 20:00 je možnost i předprogramu (odjez individuální).
Farní pouť na Vysočinu po stopách stavitele Jana Blažeje Santiniho se plánuje v termínu
12. - 14. června 2019. Navštívíme Křtiny, Sloup, Žďár nad Sázavou, Želiv, Křemešník, Číhošť
aj. Příští neděli bude v sakristii k vyzvednutí přihláška. Cena je 1800,- Kč.
Tento týden jsem na duchovním cvičení v Koclířově. Během mé nepřítomnosti mě bude
zastupovat otec děkan František Král.
Pravidelné návštěvy nemocných budou až příští týden. V úterý 9. dubna budu také
navštěvovat i ostatní nemocné, ke kterým nechodím pravidelně. Do příští neděle je můžete
nahlásit v sakristii.
Manželská setkání 2018. Sdružení YMCA Setkání vám nabízí ve dnech 29.6. – 6.7.2019
týdenní kurz pro manželské páry, který probíhá v Kroměříži. Je to možnost, jak obnovit a
prohloubit své manželství. 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
email: michalcova.hana@setkani.org, tel: 608 422 768.
Farnost Francova Lhota vás zve k připomínce 45. výročí úmrtí kardinála Štěpána Trochty.
Pontifikální mše svatá bude v sobotu 6. dubna 2019 v 16:00 ve Francově Lhotě. Doprovází
skupina Adorare.
Modlitby za dar zdraví pro Vojtu Bučka z Lidečka budou dnes večer v 19:00 v kostele
v Lidečku. Společná modlitba má velikou sílu, a tak přijďte prosit toho, který jediný může
uzdravit.

