informátor římskokatolické farnosti Lidečko

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 5. ÚNORA
Pojďme, Klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
1. čt. Iz 58,7-10 * Vyrazí tvé světlo jako zora
Žalm 112 * Spravedlivý září v temnotách jako světlo.
2. čt. 1 Kor 2,1-5 * Hlásal jsem vám svědectví ukřižovaného Krista.
Evang. Mt 5, 13-16 * Vy jste světlo světa. Sůl a svítilna zobrazují úkol Ježíšových učedníků.
Jejich místo je v těstě a na hoře, tedy ve světě, od kterého se nemohou oddělit, ale nesmí s ním
splynout. A smysl jejich existence není jen pro ně, nebo jen pro církev, ale pro celý svět.
BOHOSLUŽBY OD 5. ÚNORA DO 12. ÚNORA 2017
neděle 5. února
Lidečko
7:30 na poděkování Bohu za 70 let
5. neděle v mezidobí
Hor. Lideč
9:00 za farnost
Lidečko
10:30 za + Josefa a Amálii Kovářovy a živou rodinu
pondělí 6. února
Lidečko
15:00 requiem a pohřeb + Františka Slováčka
středa 8. února
Hor. Lideč 17:30 za dar zdraví a Boží pomoc v nemoci
čtvrtek 9. února
Lidečko
18:00 za + Miroslava Janošíka, bratry ž. a + rod.
pátek 10. února
Lidečko
18:00 za + rodiče , + děti a dar víry pro živou rodinu
sobota 11. února
Lidečko
8:30 za nemocné z Lidečka
Panny Marie Lurdské Hor. Lideč 10:00 za nemocné z Horní Lidče
Lidečko
12:00 svatební mše sv.
neděle 12. února
Lidečko
7:30 za + manžela, živou a + rod. Machů a Malíkovu
6. neděle v mezidobí
Hor. Lideč
9:00 mše sv. volná intence
Lidečko
10:30 za farnost
Svátky: 6. 2. pam. sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků * 10. 2. pam. sv. Scholastiky, panny.
Svátost manželství si udělí v sobotu 11. února 2017 ve 12:00 v kostele v Lidečku Lukáš
Skřipka a Monika Skřipková, roz. Vaňková, oba řím. katol. z Horní Lidče.
Svátost pomazání nemocných se uděluje ve svátek P. Marie Lurdské v sobotu 11. února při
mši sv. v Lidečku v 8:30 a v Horní Lidči v 10:00. Je nutné být ve stavu milosti a přijat
eucharistii. V sakristii odevzdejte přihlášku: jméno, obec a datum narození. Zpovídá se
v Lidečku čt, pá od 17:15 a v sobotu od 7:30 dva kněží. V Horní Lidči ve středu od 16:30 a
v sobotu od 9:30 dva kněží.
XI. FARNÍ PLES: v sobotu 11. února 2017 v KD v Lidečku.
Moto: „Naplňte džbány“ (Jan 2,7). Začátek ve 20:00, vstupné
120,-Kč. K tanci a poslechu hraje slovácká dechovka
Hradčovjanka a skupina Partici Pezau. Vstupenky v
předprodeji u paní Pavlíkové v Lidečku a paní Povalačové
v Horní Lidči. Prosíme farníky o dary do tomboly, které
můžete přinést na faru, nebo paní Pavlíkové do KD. Výtěžek
plesu bude věnován na potřebná charitativní díla. Už jenom
to, že přijdete na ples, nebo darujete do tomboly bude někomu potřebnému k užitku. Těšíme se na
vás. Setkání všech ochotných organizátorů plesu bude v pondělí v 17:00 na faře.

Volby do pastorační rady farnosti – ještě dnes během bohoslužeb a v Lidečku do 14:30
může na připravené lístky každý farník starší 15 let napsat své kandidáty starší 18. let.
Volební komise: František Slováček - Lidečko 519, Markéta Lalošáková - Horní Lideč a
Kateřina Ščotková - Lidečko spočítá v neděli 5. února odpoledne hlasy a seznámí nás
s výsledky. Po sestavení jmenovité kandidátky proběhnou vlastní volby v neděli 19. února.
Mše sv. pro mládež v pátek 10. 2. v 17:30 v kostele ve Vsetíně, celebruje P. Jan Balík
ředitel Sekce pro mládež. Po mši sv. přednáška: „Sexuální sny aneb falešné představy o
sexualitě ve společnosti a v životě křesťanů“. Duchovní obnova pro manžele s P. Janem
Balíkem v sobotu 11. 2. od 9:00 v pastoračním centru ve Vsetíně. Téma: „recept na dobré
manželství“. V 16:00 mše sv. s obnovou manželského slibu. Přihlášky: cprvsetin@ado.cz
X. národní setkání Modliteb otců se koná od 3. do 5. března 2017 na Sv. Hostýně v
poutním domě č.3. Přihlášky: jaromirliska1@gmail.com, nejpozději do 27. 2. 2017
VIII. Postní rekolekce pro otce, matky i manželské páry, nejen z hnutí MM a MO bude 17.
- 19. 3. 2017 na AG v Kroměříži. Přihlášky a info na email: postnirekolekce@seznam.cz
Pastýřský list: Drazí bratři a sestry, v minulých dnech proběhl v naší diecézi už 18. ročník
Tříkrálové sbírky, do něhož se zapojily tisíce koledníků. Kvůli mrazům to měli koledníci
letos mimořádně náročné. Proto tím upřímněji děkuji všem, kteří se do tohoto díla
evangelizace a lásky zapojili. Jsem opravdu vděčný za ochotu tolika lidí roznášet mezi lidi
vánoční radost z Boha, který se kvůli nám stal člověkem. Mám radost, že svým
koledováním vydávají svědectví lásky a svou službou dávají mnoha lidem příležitost
podílet se na službě potřebným. Upřímně děkuji také všem dárcům.
Obracím se na Vás ve dnech, kdy se mohou hlásit do kněžského semináře kandidáti, kteří
v sobě pocítili povolání ke kněžství a rozhodli se za svým povoláním jít. Každého z Vás
prosím o modlitbu za kněžská povolání,
– aby Milostivý Bůh byl ve své štědrosti velkorysý a dar povolání udělil mnoha mladým
mužům, – aby povolaní byli odvážní a ochotní dát se do služby a vydat se na cestu,
– aby rodiny měly dost dětí, z nichž by Bůh mohl některé povolat, – aby rodiče dětem na
cestě kněžství nebránili, ale podporovali je,
– aby farní společenství kněze přijímala, a tak jim pomáhala, aby se na kněžskou službu
mladí lidé mohli těšit.
Obracím se na Vás, mladí muži. Nečekejte, že Vás Pán bude o povolání přesvědčovat. On
třeba zve jenom tím, že Vám někdy vnukl myšlenku uvažovat o kněžství. Pak záleží na
Vaší odvaze rozhodnout se a chtít se vydat na cestu služby Bohu a lidem. Z vlastní
zkušenosti Vás mohu ujistit, že těm, kteří povolání přijmou, Bůh připravil mnoho
dobrodružství i pokladů, které si ani neumějí představit, i když od nich žádá i různá
odříkání. Bůh sám si člověka formuje a pomáhá mu vyrůst. I když je to někdy hodně
náročné, nikdy jsem svého rozhodnutí nelitoval. Naši velkorysost Bůh odměňuje
mnohonásobně. Pokud se rozhodnete a máte maturitu, nebo budete letos maturovat,
obraťte se na svého kněze, který Vám pomůže při rozhodování a podá potřebné informace
ohledně přihlášky. Přihlášky musí být odevzdány do konce března 2017.
Každému z Vás ze srdce žehná a také o modlitbu prosí arcibiskup Jan

Sbírky leden 2017
Nový rok 1. ledna
Zjevení Páně 6. ledna
neděle 8. ledna
neděle 15. ledna
neděle 22. ledna - sbírka na opravy
neděle 29. ledna

Lidečko 7:30
9512,2694,4397,4892,10074,4352,-

Horní Lideč 9:00
10235,2129,5044,4197,14364,4514,-

Lidečko 10:30
8317,1759,4077,3365,8400,4436,-

