Úklid kostela: č. 401 - 420

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. LEDNA 2018
Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země!
Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni.
1. čtení: Jon 3, 1-5.10 * Ninivští obyvatelé změnili své hříšné chování.
Žalm: Žl 25 * Ukaž mi své cesty, Hospodine!
2. čtení: 1 Kor 7, 29-31 * Tento viditelný svět pomíjí.
Evangelium: Mk 1,14-20 * Obraťte se a věřte evangeliu.
Slavnostní proklamace Božího království je jednak radostnou zvěstí, jednak výzvou
k odpovídající reakcí posluchače, kterou je obrácení. Hned za touto proklamací následuje
suverénní volba učedníků. Na jejich reakci je průběh obrácení znázorněn.
BOHOSLUŽBY OD 21. LEDNA DO 28. LEDNA 2018
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Lidečko
7:30 za živé a + farníky
21. ledna
Hor. Lideč
9:00 na poděkování za 50 let manželství, BP pro
ž.rodinu
sbírka na potřeby
Lidečko
10:30 za + Annu Čížovou - 1. výročí úmrtí
farnosti
Lidečko
14:00 adorace a svátostné požehnání
pondělí 22. ledna
Lidečko
18:00 za + rodiče Filákovy, + děti, + vnučku, BP a
ochranu pro ž.rodinu
úterý 23. ledna
Lidečko
7:00 za + Marii Talašovu a spásu její duše
středa 24. ledna
památka sv. Františka
Saleského
čtvrtek 25. ledna
svátek obrácení sv.
Pavla, apoštola
pátek 26. ledna
památka sv. Timoteje a
Tita, biskupů
mše svatá pro
rodiče a děti
sobota 27. ledna
sobotní památka
Panny Marie
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
28. ledna

Hor. Lideč

17:30 Na poděkování Bohu za dar života s prosbou o
BP a dar zdraví

Lidečko
Lidečko

17:00 adorace za dobrou volbu rezidenta, sv. smíření
18:00 za + Josefa Janáče, živou a + rodinu a DO

Hor. Lideč
Hor. Lideč

15:30 adorace za dobrou volbu rezidenta, sv. smíření
16:30 za + manžela Františka, dvoje + rodiče, BP pro ž.
rodinu Poláchovu
18:00 na poděkování Bohu za 75 let života a BP pro
ž.rodinu

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

7:00 za + Antonína Dorňáka, + rodiče, sourozence a
ž.rodinu
10:30 svatební obřad Žálek – Povalačová
17:00 Modlitební triduum matek
7:30 za členy KDU-ČSL, jejich děti a rodiny
9:00 za živé a + farníky
10:30 za + Adolfa Rimanovského - 1. výročí úmrtí
14:00 Modlitební triduum matek

Jubilejní 10. farní ples se koná v sobotu 3. února 2018 v KD v Lidečku. Začátek v 19:00,
vstupné 120,- Kč. K tanci a poslechu hraje skupina VIVIAN Band. Vstupenky jsou v
předprodeji u paní Mileny Pavlíkové v Lidečku a paní Věry Povalačové v Horní Lidči.
Prosíme štědré farníky o dar do tomboly.
Centrum pro rodinu Vsetín nabízí rodičům Kurz efektivního rodičovství, který se bude
konat ve 3 sobotních setkáních. První bude 27. 1. Program tvoří devět témat, která zahrnují
základní principy efektivní výchovy a jejich aplikaci do praktického rodinného života. Kurz
je vhodný jak pro páry, tak pro jednotlivce. Podrobné informace jsou na plakátku.
Autobus na Hromniční pouť do Šternberka nakonec pojede, organizuje ho paní Marta
Řeháková. Odjezd v sobotu 3. února z Hor. Lidče v 7:25 a z Lidečka 7:30. Přihlásit se můžete
do neděle v sakristii, cena 200,- Kč.
Modlitební triduum matek se bude konat 26.- 28.ledna v kostele v Horní Lidči: pátek po
mši sv., sobota v 17:00, neděle ve 14:00.
Mše sv. pro mládež děkanátu bude tento pátek 26. ledna v 17:00 ve Vsetíně. Moto mše
svaté je: „O lásce“. Slouží otec Jiří Kučera z Valašské Polanky, doprovází schola z Hovězí.
Program pokračuje po mši sv. v pastoračním centru přednáškou mladých manželů Káňových
„O lásce, chození a manželství“. Srdečně zvu všechny mladé z farnosti.
Duchovní obnova pro manžele u příležitosti blížícího se národního týdne manželství, se
koná 10. února od 9:00 v pastoračním domě ve Vsetíně pod vedením P. Josefa Červenky.
Na akci je nutno se předem nahlásit. Srdečně zve CPR Vsetín.
Schůzka ministrantů z Lidečka i Horní Lidče bude tuto sobotu 27. ledna v 8 hodin. Nejprve
pomůžeme uklidit betlém a vánoční výzdobu v kostele a po krátkém povídání si půjdeme
zasportovat do haly. Potřebujeme také udělat pořádek v ministrantských oblecích. Přijďte
proto všichni v pátek na mši svatou, ať si je můžete vyzkoušet a případně vyměnit.
Srdečně zvu všechny mladé z farnosti (6. - 9. třída) v sobotu 27. ledna v 17 hodin na faru na
první letošní mládežnické spolčo. Těšit se můžete na společnou zábavu, hry, modlitbu i
nějaké poučení, ale hlavně na dobrou partu holek a kluků, kteří chtějí růst ve svém vztahu
ke Kristu. Těší se na vás otec Petr, Míša Smolíková a Anička Čížová.
Modlitba za volbu prezidenta. Na stolku si můžete rozebrat modlitbu za náš národ, jeho
představitele a za nadcházející prezidentské volby. Budeme se ji modlit před každou mší sv.
Svátost manželství si v sobotu 27. ledna v 10:30 v kostele v Lidečku udělí Lukáš Žálek
z Vlachovic a Dagmar Povalačová z Horní Lidče.
Chodím už do 6. třídy. Učím se angličtinu a polštinu. Chtěla bych se učit i češtinu, ale nemáme
učitele a učebnice. Ještě jsem se naučila kreslit v počítačovém programu a dělat krátké
animované filmy. Toto se mi moc líbí. Teď je listopad, ale u nás už je velká zima. Dvakrát už
sněžilo a bylo 4° C pod nulou. Kvůli sněhu jsem si strašně přála, aby už byly Vánoce, aby se doma
postavil stromeček a všechno se v domě ozdobilo.
V kostele bude taky všechno ozdobené, a venku na vratech kostela budou dva svítící andělé,
betlémská hvězda a všude budou pověšeny ozdoby. A jak se zdobí domy a kostely na Vánoce u
vás? Chtěla bych vám popřát hezké Vánoce a všechno dobré.
Nashledanou, Kozusěva Bogdana (naše adoptovaná dívka z Ukrajiny)

