informátor římskokatolické farnosti Lidečko
12. neděle v mezidobí 25. června 2017
Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid,
Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je navěky!
1.čt. Jer 20,10-13 * Vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů.
Žalm 69 * Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce.
2.čt. Řím 5, 12-15 * S Božím darem není tomu tak, jak to bylo s proviněním.
Evangelium: Mt 10,26-33 * Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. Slova povzbuzení pro Ježíšem
rozeslané misionáře. Jeho učedník nebude bez obtíží a v klidu. Avšak ti, kteří uvěřili, mají být
beze strachu. Ne proto, že budou z každé nepříjemnosti zázračně vyvedeni, ale proto, že
Boží láska k člověku je silnější než smrt. Kdo patří k Ježíšovi, patří k definitivnímu vítězi.
BOHOSLUŽBY OD 25. ČERVNA DO 2. ČERVENCE 2017
12. neděle v mezidobí Lidečko
7:30 za farnost
25. června
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče Chovancovy, BP pro živou rodinu
Lidečko
10:30 za + Františku Filákovou - 1. výročí úmrtí
pondělí 26. června
Lidečko
19:00 za + manžela a BP pro živou rodinu Vaculkovu
úterý 27. června
Lidečko
15:30 requiem a pohřeb + Ludmily Staňkové
P.M.Ustavičné pomoci Hor. Lideč 17:30 za poutníky a oběti komunistického režimu
středa 28. června
Hor. Lideč 11:30 na poděkování za ukončení ZŠ žáků 9.tříd
čtvrtek 29. června
Hor. Lideč 16:30 za + Josefa Šerého, + rodiče a živou rodinu
Sl. sv. Petra a Pavla, ap. Lidečko
18:00 na poděkování za uplynulý školní rok
pátek 30. června
Lidečko
15:30 requiem a pohřeb + Ladislava Juřičkypohřeb
Hor. Lideč 17:30 za + Ivu Slánskou, + rodiče, živou a + rodinu
sobota 1. července
Lidečko
7:00 za živé a + členy ž. růžence - večeřadlo
13. neděle v mezidobí Lidečko
7:30 za + Antonína Matochu,+ z rodiny, BP pro ž. r.
2. července
Hor. Lideč
9:00 za farnost
Lidečko
10:30 za + Ludmilu Surmařovu - 1. výročí úmrtí
Svátky v týdnu: 27.6. P. Marie Ustavičné Pomoci * 28.7. sv. Ireneje, biskupa a mučedníka
* 29.7. Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů * 30.7. Svátek Výročí posvěcení katedrály. *
Děkovná pouť žáků 3. tříd, za první sv. přijímání bude v pondělí 26. června na Sv. Kopeček
u Olomouce a okolí. Odjezd v 7:30 z autobusových zastávek v Horní Lidči a Lidečku. Po mši
sv. na Sv. Kopečku navštívíme ZOO a poobědváme. Příspěvek na dopravu: 150Kč dítě, 250Kč
dospělý. Děti mají hrazené vstupné do ZOO a oběd. Návrat do 18:00. Celkem jede 27 dětí a 14
dospělých. Může doplnit ještě 6 lidí. Zájemci volejte na telefon faráře 731621105.
Mše sv. na poděkování za školní rok bude za žáky 9. tříd ve středu v 11:30 v kostele
v Horní Lidči. V Lidečku za všechny ostatní školáky ve čtvrtek 29. 6. v 18:00. Přijďte i
s dětmi poděkovat Bohu a také poprosit za ochranu při prázdninách. * Setkání biřmovanců,
kteří poctivě chodí na přípravu, zúčastnili se svatodušní vigilie a víkendu
v Rajnochovicích bude v pátek 30. června 20:00 na faře. Mějte sebou Bibli, Youcat a
poznámky. Ostatním, kteří opakovaně, bez omluvy, nebo vážného důvodu oznámeného
předem, dané podmínky neplní je příprava bohužel ukončena. * Úklid kostela: č. 341-360

SVÁTEK PANNY MARIE MATKY USTAVIČNÉ POMOCI 27. ČERVNA
se slaví především v Kongregaci Nejsvětějšího Vykupitele Redemptoristé a také v kostelích, kde se nachází kopie tohoto obrazu.
V Horní Lidči „U obrázku“ se také nachází tento obraz jako ochrana
obce. V úterý 27. června oslavíme tento mariánský svátek poutní mší
sv. U obrázku v 18:00. Vyjdeme opět společně průvodem v 17:30 od
parkoviště u knihovny v Horní Lidči. Tento den se také připomíná
památka obětí komunistického režimu. 27. června 1950 byla
popravena Milada Horáková a tři další odsouzení z prvního velkého
politického procesu, zinscenovaného komunistickou mocí v tehdejším
Československu. V následných procesech bylo odsouzeno ještě přes šest set dalších lidí.
V naší farnosti máme také oběti, převážně z odbojové skupiny Světlana. Při pouti „U
obrázku“ budeme stejně jako vloni vzpomínat a modlit se za obětí totalitního režimu z naší
farnosti. * Zmíněné události představují pro nás stálou výzvu, není to jen záležitost, která
patří do učebnic. Stále se máme zamýšlet nad důvody, které vedly k nastolení diktatury jedné
strany i nad způsoby, kterými se ovládala společnosti a její občané.
Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů - zasvěcený svátek ve čtvrtek 29. června,
Liturgie slavnosti: 1. čt. - Sk 12, 1-11 * Teď vím jistě, že Pán mě vytrhl z Herodových rukou!
Žalm - Žl 34 * odp. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.
2. čt. - 2 Tim 4, 6-8.17-18 * Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti.
Evangelium - Mt 16, 13-19 * Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království.
NABÍDKA CENTRA PRO RODINU: ŽENY NA POUTI ŽIVOTA V LÉTĚ NA SVATÉM HOSTÝNĚ.
Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobodné, rozvedené i vdovy,
které prožívají obyčejný život a znají problémy v rodině, v práci, s dětmi menšími či už
dospělými, nebo prodělaly těžkou nemoc, zažily úmrtí někoho blízkého apod. Setkání
bude bez dětí. Začínáme ve středu 26. 7. večer, končíme v neděli 30. 7. odpoledne.
Zažijete přednášky odborníků, po nich schůzky v menších skupinách se zamyšlením nad
předneseným tématem, vycházky, kreativní dílny, táborák, mše sv. ve společenství žen. Po
celou dobu je přítomen kněz i odborníci k individuálním konzultacím. Budete moci i
prožít čas, který si rozvrhnete podle své představy, být více sama, v modlitbě, nebo se
nechat se povzbudit společenstvím žen, které tam budou přítomné. Pro bližší informace o
setkání kontaktujte Marcelu Řezníčkovou (reznickova@arcibol.cz) 587 405 250-1.
Drazí přátelé - přesto, že během měsíce července opouštím po necelých
třech letech Lidečko a jsem přeložen do farnosti Soběchleby u Hranic
oznamuji, že letošní Mladifest 2017 v Medjugorje se opět pojede!!!
- přesto, že k dnešnímu dni se přihlásilo ani ne 20 lidí,věřím, že naše
milá Gospa si opět své ctitele pozve.
- přesto, že se budu muset stěhovat a absolvovat náročné předávání a
přebírání farností, věřím v Boží a vaši pomoc, že se vše zvládne.
- přesto, že jsem zase o nějaký rok starší, pohodlnější a unavenější tak
nadšení daleko starších poutníků na pouti letos v květnu mě dodalo sil.
Zvu vás na letošní 28. Mladifest 2017 do Medjugorje. Dopravce: CK Vanado Brumov.
Odjezd z Lidečka v neděli 30. 7. odpoledne, návrat v pondělí 7. 8. odpoledne. Cena za
dopravu: studenti bez příjmu 2500,-/ ostatní 2800,-Kč. Ubytování s polopenzí 125,-euro.
Zájezd je vhodný pro mladé lidi od 14 let, nebo i pro mladé rodiny s dospívajícími dětmi
od 12 let. Není potřeba mít pas, stačí platný OP. Přihlášky na faralidecko@seznam.cz

