Úklid kostela: v sobotu 7. července po mši svaté čísla domů 301 -320.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

13. neděle v mezidobí

1. července 2018

1.čtení: Mdr 1,13-15; 2, 23-24 * Ďáblovou závistí přišla smrt na svět.
Žalm 30 * Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
2. čtení: 2 Kor 8, 7.9.13-15 * Co vám přebývá, přispěje chudým v nedostatku.
Evangelium: Mk 5, 21-43 * Děvče, říkám ti, vstaň!
Dva Ježíšovy mocné činy jsou zde srostlé do jednoho celku. Společným prvkem obou příběhů
je potřeba víry člověka a Ježíšova suverénní odpověď na projevenou víru. Tato odpověď
(uzdravení) není určena širokému davu jako senzace, ale právě těm, kdo víru prokázali. Proto
Ježíš přikazuje mlčet o mocném činu.
BOHOSLUŽBY OD 1. ČERVENCE DO 8. ČERVENCE 2018
13. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + kmotry Bučkovy, jejich rodiče a sourozence
1. července
a DO
Hor. Lideč
9:00 za + Františka a Marii Filákovy a živou rodinu
Lidečko 10:30 za + Františka Machů - 1. výročí úmrtí
pondělí 2. července
Lidečko 17:00 svátost smíření pro děti a mládež
Lidečko 18:00 za + rodiče Jugovy, + syna a dceru a duše v očistci
Lidečko 19:00 svátost smíření - 3 kněží
úterý 3. července
Hor. Lideč 17:00 svátost smíření
svátek sv. Tomáše,
Hor. Lideč 18:00 na úmysl dárce
apoštola
středa 4. července
sv. Prokopa, opata
čtvrtek 5. července
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Slavnost SV. CYRILA
Lidečko 18:00 za + rodiče Filákovy, + syna, zetě, BP pro ž.rodinu
A METODĚJE
pátek 6. července
Lidečko
8 - 9 svátost smíření
sv. Marie Goretti,
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
panny a mučednice
Hor. Lideč 16:30 za + Antonína Petrůje - 1. výročí úmrtí
Lidečko 18:00 na poděkování Bohu za 50 let manželství,
první pátek
s prosbou o BP pro živou rodinu
sobota 7. července
Lidečko
7:00 za + Jaroslavu Kurtinovu, rodiče, sourozence
sobotní památka
a BP pro živou rodinu
Panny Marie
14. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + Antonína Matochu, + rodiče, 2 + bratry a dar
8. července
zdraví pro živou rodinu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko 10:30 za + rodiče Smolíkovy a Kudelovy, nemocnou
osobu a BP pro živou rodinu
Pulčín 15:00 na poděkování Bohu za 80 let života

Rozpis na úklid kostela v Lidečku: z mnoha stran slyším, že úklid kostela podle čísel domů
už úplně dobře nefunguje. Jsou skupinky, kde přijdou třeba jen dva lidé a to ještě důchodci,
nebo nepřijde vůbec nikdo. Zkusíme tedy vytvořit podobný systém, jak to mají v Horní
Lidči, z těch, kdo se k této službě dobrovolně nabídnou. Celé prázdniny bude vzadu papír,
kde se můžete na úklid zapisovat. Po prázdninách svoláme schůzku a skupinky (asi po 6
lidech) rozdělíme. Čím více se vás zapojí, tím méně často na vás služba vyjde. Ideální by
byla služba jednou za čtvrt roku. K tomu je potřeba minimálně 15 skupinek. Věřím, že se
najde dostatek ochotných pomocníků na tuto krásnou službu úklidu Božího domu.
Přes prázdniny mše svaté v úterý ráno nebudou.
Od prázdnin bude posunutý začátek večerní mše svaté v Horní Lidči na 18 hodin.
Návštěvy nemocných: pondělí 2. 7. od 8:00 Horní Lideč, od 11:00 Lidečko dolní konec,
v pátek 6. 7. od 9:00 Lidečko horní konec.
Ohlášky před sňatkem: Martin Janošík z Lidečka a Vendula Kohoutková z Lidečka si udělí
v sobotu 14. července 2018 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.
Na Přífarní tábor v Lidečku bylo přihlášeno 20 dětí. Tím je kapacita naplněna. Další
přihlášené děti budou zařazeny do seznamu náhradníků.
V neděli 8. července při mši svaté v 10:30 přijede do naší farnosti TV Noe a bude živě
přenášet mši svatou. Přijďte, prosím, v hojném počtu na tuto mši svatou, ať vytvoříme
srdečnou rodinnou atmosféru.
Přijměte pozvání na pouť na kole na Koncert lidí dobré vůle a na Slavnost sv. Cyrila a
Metoděje na Velehradě. Budeme společně odjíždět ve středu 4. července v 9:00 od kostela.
Přespávat budeme ve stanech na zahradě sester Cyrilek. Všechny věci se povezou farním
autem.
Pozvání na 29. Mladifest v Medjugorje - setkání mládeže celého světa, společné prožívání
víry, radosti a zpěvu. Zájezd se koná ve spolupráci s CK Vanado od 29. 7. do 7. 8. 2018.
Cena za dopravu: studenti bez příjmu 2500,- / ostatní 2900,- Kč. Ubytování v penzionu
s polopenzí za 150 euro. Odjezd v neděli 29.7. odpoledne v 17:00 z Brumova přes Lidečko
do Soběchleb. Přihlášky a informace na email: jose.brasero@seznam.cz, telefon
731 621 105. Podrobné info na plakátech.
Centrum pro rodinu Val. Klobouky zve všechny mladé ve věku 12-17 let na LETNÍ
HUDEBNÍ KURZ v termínu od 23. do 27. července, který bude probíhat v prostorách
pastoračního domu ve Val. Kloboukách. Náplní kurzu je hlasová hygiena, pěvecká technika,
sborový zpěv, hra na hudební nástroje – to vše pod vedením lektorky Marie Vaňkové,
absolventky konzervatoře v Kroměříži a studentky konzervatoře v Praze. Cena kurzu je
700,- Kč. Více informací na plakátku na nástěnce nebo na tel. čísle 733 220 753.
Sbírky v červnu 2018
3.6.
10.6.
17.6. na potřeby farnosti
24.6.

Lidečko 7:30
5125,5854,18809,5653,-

Horní Lideč 9:00
10244,6069,12621,6097,-

Lidečko 10:30
4044,Provodov
8466,5504,-

