Ohlášky před sňatkem: Vojtěch Buček z Lidečka a Iveta Šerá z Lidečka si udělí v sobotu
23. února 2019 v 11:30 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

6. neděle v mezidobí

17. února 2019

1.čtení: Jer 17,5-8 * Prokletý člověk, který spoléhá na člověka; požehnaný člověk, který
doufá v Hospodina.
Žalm: Žl 1,1-2.3.4+6 * Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.
2.čtení: 1 Kor 15,12.16-20 * Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu.
Evangelium: Lk 6,17.20-26 * Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči!
V předchozích kapitolách jsme sledovali Ježíše, jak začal veřejně hlásat, povolal apoštoly,
a nyní Lukáš vypráví, co Pán hlásá. Jde o paralelu k Horskému kázání u Matouše. Zde je méně
spiritualizovaná, protože Lukáš velmi zdůrazňuje kontrast mezi chudými a bohatými.
BOHOSLUŽBY OD 17. ÚNORA DO 24. ÚNORA 2019
6. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
17. února
Hor. Lideč
9:00 za + syna k 20. výročí úmrtí s prosbou o BP pro
živé rodiny
Lidečko 10:30 za + rodiče a sourozence a živou rodinu
Zádrapovu a Jahodovu
pondělí 18. února
Lidečko 18:00 za + Marii a Ladislava Zádrapovy, + z rodiny a
DvO
úterý 19. února
Lidečko
7:00 za + dárce (mešní fundace)
středa 20. února
Hor. Lideč 18:00 na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o
dary Ducha sv. pro rodiny Vaculínovu a
Pacierkovu
čtvrtek 21. února
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 na poděkování Bohu za 64 let manželství s
prosbou o BP a ochranu pro celou rodinu
pátek 22. února

Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko

15:30
16:30
18:00

adorace a svátost smíření
za + rodiče Petříkovy a BP pro celou živou rodinu
za živou a + rodinu Šmatlovu a Chupíkovu a +
synovce

Lidečko

7:00

Lidečko
Lidečko

11:30
7:30

Hor. Lideč
Lidečko
Úklid kostela: skupinka číslo 10.

9:00
10:30

na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní a BP
pro živou rodinu
svatební mše svatá Buček - Šerá
za + z rodiny Daňkové a Vraníkové, dar zdraví a
BP pro živou rodinu
za živé a + farníky
za + dárce (mešní fundace)

svátek Stolce sv. Petra
mše svatá pro
rodiče a děti
(L – 6. třída,
HL - 6. třída)
sobota 23. února
památka sv. Polykarpa
7. neděle v mezidobí
24. února
sbírka Haléř sv. Petra

Pouť manželů ke kapličce ve Valašské Senici za posvěcení vlastního manželství se koná
dnes 17. února. Sraz před farou ve Francově Lhotě v 13:00 hod. Všichni manželé jste srdečně
zváni.
Účastníci „Doby sněhové“ si, prosím, v sakristii po mši svaté vyzvedněte podrobné
informace k pobytu.
Pouť do Izraele s P. Františkem Kuběnou SJ v termínu 8. – 20. září 2019.
Chtěl bych Vás a vaše farnosti informovat o připravované 12-denní pouti farnosti Všemina
do Svaté země v termínu 8. až 20. září 2019. Zároveň si dovoluji na tuto pouť pozvat vaše
farníky. Chci navázat na minulou společnou pouť v březnu 2017. Jako s "přáteli v Pánu" (slovy
svatého Ignáce) bych si přál spolu s vašimi farníky prožít 12 dnů v Izraeli. V příloze Vám
zasílám potřebné informace (jsou na vývěsce v předsíni kostela).
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor 2019: za dar pokoje,
o jehož přijetí a rozvíjení má každý usilovat.
Ministrantská schůzka bude tuto sobotu 23. února v 8 hodin na faře.
Chvála Kristu a Marii.
Drazí farníci, jak se vám daří? Přeji vám vše dobré. Ještě dnes cítím sílu velmi krásné
slavnosti, kterou jste připravili k 25. výročí naší přítomnosti mezi vámi. Byly to pro mě
nezapomenutelné dny. Srdečně vám děkuji! Ještě více se ve mně zesílila láska k vám a
mám vás moc ráda.
Dozvěděla jsem se, že vaše dobrota se nepozastavila jen na slovech, ale rozhodli jste se
pomoci naší zemi v Indii, která byla silně postižena povodněmi. Dozvěděla jsem se, že jste
pomohli s velkou hojností. Delegátka Sr. Mary Panikkassery mě ujistila, že ty peníze
použijí na dobrou věc pro osoby, které jsou ve velkých těžkostech a přišli o dům. Bude se
jednat o vybudování nového domu, který byl zničen z důvodů záplav. Jsem velmi vděčná,
že se pomáhá těm, kteří to potřebují.
Ať vám Bůh vždy žehná a zahrne vás milostmi a požehnáním. Přeji vám požehnaný celý
nový rok a ujišťuji vás o svých modlitbách. S velkou láskou
Sr. Reetha Puthiaveettil

