Úklid kostela: č. 21 - 40
Zkouška sboru na Velikonoce bude ve čtvrtek v 19:00 na faře.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

5. NEDĚLE POSTNÍ 18. března 2018
1. čtení: Jer 31, 31-34 * Sjednám novou smlouvu a na hřích už nevzpomenu.
Žalm 51 * Stvoř mi čisté srdce, Bože!
2. čtení: Žid 5, 7-9 * Naučil se svým utrpením poslušnosti, a stal se příčinou věčné spásy.
Evangelium: Jan 12, 20-33 * Jestliže pšeničné zrno padne do země a zemře, přinese hojný užitek.
Ježíš prozrazuje blízkost hodiny oslavení, tj. smrti na kříži. Díky této smrti, jež navenek vypadá
jako ztráta všech vztahů a života, získá naopak „hojný užitek“: oslavení, které se paradoxně
odehrává na potupném kříži. Kříž, který se jeví jako vítězství temnoty, je naopak její drtivou
porážkou!
BOHOSLUŽBY OD 18. BŘEZNA DO 25. BŘEZNA 2018
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7:30 za živé a + farníky
9:00 za + Marii Manovu, + rodiče, příbuzné a BP pro ž.r.
10:30 za dar zdraví a poděkování za dar života pro rodinu
Smolíkovu a za + Karla Surovce
14:00 pobožnost KC - schola/H.Lideč - schola
15:00 svátost smíření
16:30 za živé a + Josefy z farnosti
18:00 za + rodiče Matochovy, 2 + syny, + snachu, +
vnučku, BP pro ž.rodinu
7:00 za mladé lidi z naší farnosti
17:30 za + Josefa Bělotu, + rodiče z obou stran, za
uzdravení syna, BP pro ž.rodinu
17:00 adorace, svátost smíření
18:00 za + z rodiny Pastorčákovy a BP pro ž.rodinu
19:00 svátost smíření
9 - 10 svátost smíření
15:00 adorace, svátost smíření
16:00 pobožnost KC - babičky
16:30 za + rodiče, dar zdraví pro syna, BP pro celou
rodinu Šátkovu
17:30 pobožnost KC - babičky
18:00 za + Antonína Daňka (10 výročí úmrtí), + rodiče,
+ vnuka Rostislava, dar zdraví a BP pro ž.rodinu
7:00 za + rodiče Amálii a Jana Chupíkovy, + děti a živé r.
7:30 za + rodiče Bučkovy, + syna Miloslava, + vnuka
Františka, dar zdraví a BP pro ž.rodinu
9:00 za živé a + farníky
10:30 za + rodiče Bučkovy, + syna Aloise, Františka a
Josefa, 2 + zetě, tetu Rozálii a ž.rodinu
14:00 venkovní pobožnost KC – Lidečko – Hor. Lideč

Na děkanátní setkání mládeže do Štípy u Zlína se odjíždí v sobotu 24. března 2018
z Horní Lidče (zastávka u kostela) v 7:40 a z Lidečka (zastávka u obecního úřadu) v 7:45.
Cena je 100,- Kč za dopravu a registraci. Dnes naposledy se přihlašujte u mě osobně nebo
na faralidecko@seznam.cz. Věřím, že mladí z naší farnosti, zvláště poslední biřmovanci, ale
také ostatní středoškoláci i letošní osmáci a deváťáci ukáží, že mají víru a chtějí se v ní při
setkání posílit a společně ji prožívat s ostatními.
Týden modliteb za mládež prožíváme v 5. postním týdnu jako přípravu na XXXIII. světový
den mládeže, který se slaví v jednotlivých diecézích a děkanátech. Motto, které papež vybral
pro letošní rok, zní: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha.“ (Lk 1,30). Maria je
nám dávána za vzor, abychom „neměli strach“ otevřít brány svého života druhým. Modleme
se společně za mladé lidi. Mladí, modlete se společně za sebe navzájem a přicházejte
častěji v tomto týdnu na mši svatou.
Také otec biskup Pavel Posád, který má v naší zemi mládež na starosti, na vás myslí ve
svých modlitbách a rád by vás povzbudil, ať nemáte strach a přijedete na děkanátní setkání
mládeže. A pokud uvažujete o účasti na blížícím se Světovém dni mládeže v Panamě
s papežem Františkem v lednu příštího roku, prosím přihlaste se co nejdříve.
Misijní jarmark bude v Lidečku dnes po mši svaté před kostelem. V Horní Lidči na
Květnou neděli po mši svaté v pastoračním centru. Výtěžek z jarmarku bude odeslán na
konto PMDD.
Jarní úklid fary bude v úterý 20. března od 15:30 hodin. Prosíme ochotné ženy a dívky o
pomoc.
Na Květnou neděli začínají bohoslužby žehnáním ratolestí mimo kostel. V Lidečku u sochy
sv. Jana Nepomuckého a v Horní Lidči u sochy Panny Marie. Pak půjdeme průvodem do
kostela. Každý ať si přinese svou ratolest k oslavě Krista.
Modlitební triduum matek a otců bude v naší farnosti tentokrát pouze v pátek 23. března
po večerní mši svaté v Lidečku. Srdečně zveme maminky i tatínky z naší farnosti ke
společné modlitbě za naše děti. Zvláště bych chtěl pozvat všechny rodiče dětí, které letos
půjdou poprvé ke svatému přijímání.
Hudební a recitační pásmo Popelka Nazaretská zazní ve farním kostele v Lidečku v sobotu
24. března v 16:00 hodin. Vystoupí chrámový sbor z Nivnice. Všichni jste srdečně zváni.
Venkovní pobožnost křížové cesty za vnitřní uzdravení a odpuštění se pomodlíme na
Květnou neděli. Začátek bude u kostela v Lidečku v 14:00. Budeme procházet kolem našich
domovů a modlit se zvláště za uzdravení všech narušených vztahů. Křížovou cestu povedou
lektoři a zakončíme ji v kostele v Horní Lidči.
Petici na podporu čínských křesťanů můžete podepisovat v Lidečku i v Lidči na stolku
s tiskovinami. Také se, prosím, na tento úmysl stále modlete.
Farní pouť do Severních Čech se plánuje v termínu 14. - 16. června 2018. Navštívíme
Křižanov, Kutnou Horu, Litoměřice, Filipov, Rumburk, Srbskou Kamenici, Jablonné
v Podještědí a Liberec. V sakristii si můžete vyzvednout přihlášku. Cena je 2000,- Kč.
Fotografie z „Doby sněhové“ jsou ke zhlédnutí na nástěnce v předsíni kostela.

