Úklid kostela v Lidečku: skupinka číslo 12.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

7. neděle velikonoční 2. června 2019
1. čtení: Sk 7,55-60 * Vidím Syna člověka, jak stojí po Boží pravici.
Žalm: Žl 97,1+2b.6+7c.9 * Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.
2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20 * Přijď, Pane Ježíši!
Evangelium: Jan 17,20-26 * Ať všichni jsou jedno!
Poslední večeře v Janově evangeliu graduje k modlitbě za učedníky. Je to vrcholný okamžik
Ježíšovy péče o církev. Stojíme před branou Getsemanské zahrady, utrpení, zrady učedníků,
Ježíšovy smrti a vzkříšení. V této modlitbě vyslovuje Pán zásadní skutečnosti, které se mají
naplnit na nás – jeho učednících.
BOHOSLUŽBY OD 2. ČERVNA DO 9. ČERVNA 2019
7. neděle velikonoční
Lidečko
7:30 za + Annu a Aloise Dorňákovy, BP pro ž. rodinu
Hor.
Lideč
9:00 za + manžela, 2 + rodiče, s prosbou o BP a
2. června
ochranu Panny Marie pro ž. rodinu Trčkovu
Račné 11:00 na poděkování za spolkový život v obci Lidečko
pondělí 3. června
Lidečko 16:00 svátost smíření
pam. sv. Karla Lwangy a
Lidečko 18:00 za + rodiče Filgasovy, + syna Milana, dar zdraví
druhů, mučedníků
a Boží ochranu pro rodinu Brhlovu
úterý 4. června
Lidečko
7:00 za živou a + rodinu Sekulovu a Dorňákovu
středa 5. června
Hor. Lideč 16:00 svátost smíření
památka sv. Bonifáce, Hor. Lideč 18:00 za + Alexandra Chupíka, živou a + rodinu
biskupa a mučedníka
čtvrtek 6. června
Lidečko 16:00 svátost smíření pro děti a mládež
sv. Norberta, biskupa
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 za + Václava Berana, + rodiče, dar zdraví, Boží
ochranu pro rodinu Beranovu a Brhlovu
Lidečko 19:00 svátost smíření (3 kněží)
pátek 7. června
Lidečko
8 - 9 svátost smíření
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
první pátek v měsíci
Hor. Lideč 16:30 za + Františka Krajču - 1. výročí úmrtí
Lidečko 18:00 za + Anežku a Františka, + rodiče Smolíkovy, BP
pro živou rodinu
sobota 8. června
Hor. Lideč 13:30 svatební mše svatá Mizera - Mužikovská
Lidečko 20:30 svatodušní vigilie
mše svatá za vylití Ducha svatého a jeho dary
neděle 9. června
Lidečko
7:30 za + rodiče z obou stran, 2 + bratry a 2 švagry,
DvO a BP pro živou rodinu
SLAVNOST SESLÁNÍ
Hor.
Lideč
9:00
za živé a + farníky
DUCHA SVATÉHO
Pulčín 11:00 za poutníky a za živé a + obyvatele Pulčína
sbírka na církevní školy

Duchovní příprava na jáhenské svěcení bohoslovce Dominika Kováře:
- modlitba za Dominika, kterou se budeme modlit od pondělí 20.5. před každou mší svatou.
- 4 neděle (26.5.,2.6.,9.6. a 16.6.) bude po každé mši sv. svaté krátká adorace za Dominika.
- měsíční putovní modlitba růžence v rodinách (zapisovat se můžete vzadu na seznam)
V sakristii se můžete zapisovat na Dominikovo jáhenské svěcení do Olomouce (zvl. starší),
cena 200,- Kč a také na pouť na Provodov, cena 100,- Kč.
Rozpis živého růžence na další rok si vyzvedněte v zákristii. Prosíme o příspěvek 100 Kč
na květinovou výzdobu.
Svatodušní vigilie v sobotu 8. června začne v Lidečku ve 20:30 před farním kostelem
požehnáním svatodušního ohně a mší svatou s obnovou biřmovacích závazků a modlitbou
odevzdání svého života Ježíši, jedinému Pánu a Spasiteli. Přijďte všichni, kdo chcete svůj
život více spojit s Duchem svatým. Mše svatá je s nedělní platností.
Pouť na Pulčinách v kapli Sv. Ducha bude v neděli 9. června v 11:00. Přijďte v hojném počtu
prožít na Pulčiny tuto krásnou církevní slavnost. Při mši svaté můžeme získat i plnomocné
odpustky.
Setkání pastorační rady bude v pondělí 3. června v 19:30 na faře.
Pěší pouť rodin na Svatý Hostýn se koná tuto sobotu 8. června. Pro ty, kdo chcete jít celou trasu
pěšky (44 km), vycházíme v 3:30 od kostela v Lidečku. Ostatní můžete přijet autem na Tesák a
odtud vyrazit v 12:00 směr Hostýn (8 km). Potkali bychom se na rozcestí U Tří kamenů, kde
bychom si společně opekli špekáčky a pokračovali dále. Asi v 17:00 by byla na Hostýně mše svatá.
Ohlášky před sňatkem: Lukáš Mizera, Pohořelice 200 a Tereza Mužikovská, Střelná 204
uzavřou v sobotu 8. června 2019 v 13:30 v kostele sv. Václava v Horní Lidči církevní manželství.
Návštěvy nemocných budou tento týden od 9:00. Ve středu Horní Lideč, ve čtvrtek Lidečko dolňansko a v pátek Lidečko – horňansko.
Poděkování za organizaci Noci kostelů a Lamačských chval. Tyto akce proběhly minulý víkend.
Sbírky v květnu 2019
5.5.
12.5. sbírka na křesťanská media
19.5.
26.5.
sbírka na příze 14684,-

Lidečko 7:30
5388,15386,5329,5760,-

Všem, kde jste přispěli, ať Bůh odplatí!

Hor. Lideč 9:00
5358,13580,8178,6218,-

Lidečko 10:30
3995,11282,3331,5237,-

