informátor římskokatolické farnosti Lidečko

17. neděle v mezidobí
18. neděle v mezidobí

28. července 2019
4. srpna 2019

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1. čtení: Gn 18,20-32*Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit.
Žalm: Žl 138,1-2a.2bc+3.6-7ab.7c-8*Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.
2. čtení: Kol 2,12-14*Bůh nás oživil zároveň s Kristem. Odpustil nám všecky hříchy.
Evangelium: Lk 11,1-13*Proste, a dostanete.
K Bohu můžeme přistupovat jako k otci, který má člověku co dát a také mu to dát chce.
Posluchač je tedy ujištěn, že modlitba má smysl a že je třeba v ní pokračovat. Vrcholem
poučení je zaslíbení, že prosícím je přislíben dar Ducha, dar přesahující vše pozemské.
LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1. čtení: Kaz 1,2; 2,21-23*Co má člověk za všechno svoje namáhání?
Žalm: Žl 90,3-4.5-6.12-13.14.17*Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do
pokolení.
2. čtení: Kol 3,1-5.9-11*Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus.
Evangelium: Lk 12,13-21*Čí bude to, co jsi nashromáždil?
Ježíš zaujímá svobodný postoj a nenechává se vmanipulovat do sporů, které mu nepřísluší
řešit. Svobodný postoj prohlašuje i vůči bohatství tohoto světa. Neodmítá zde majetek jako
takový, ale omylnou snahu chtít si zajistit život jeho hromaděním. Odsuzuje chamtivost,
ne věci samy o sobě!
Ohlášky před sňatkem: Radek Matocha z Lidečka a Magdaléna Juráňová z Francovy Lhoty
si udělí v sobotu 10. 8. 2019 v 11:30 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.
Poutní zájezd na Slovensko se koná v termínu 16. - 20. září. Přihlašovat se můžete v cestovní
kanceláři Riviera Tour. Podrobné informace jsou na plakátku, který je na nástěnce nebo si ho
můžete vyzvednout vzadu na stolku.
Nemocné budu navštěvovat až v týdnu před prvním pátkem v měsíci září.
Hlavní pouť Panny Marie Sněžné na Provodově: v neděli 11.srpna v 9:00 celebruje P.Jiří
Ševčík, farář v Horní Lhotě, v 10:30 P.Josef Červenka, farář v Soběchlebích a v 14:30
novokněz P.Jan Faltýnek, kaplan v Holešově s udílením novokněžského požehnání.
Dovolená a zastupování: Od pondělí budu týden na dovolené v Krušných Horách a potom
se staršími ministranty 3 dny na Malé Fatře. Během mé nepřítomnosti mě bude zastupovat
otec Stanislav Zatloukal z Francovy Lhoty. V případě zaopatřování nebo pohřbu se obracejte
také na něj (tel. č.: 732749499).

BOHOSLUŽBY OD 28. ČERVENCE DO 11. SRPNA 2019
17. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
28. července
Hor. Lideč
9:00 na poděkování za 25 let manželství s prosbou o
zdraví a ochranu Panny Marie do dalších let
Lidečko 10:30 za + Anežku Mackovu, rodiče z obou stran a BP
pro živou rodinu
pondělí 29. července
Lidečko 18:00 za + rodiče Martincovy, + syna a BP pro ž.rodinu
památka sv. Marty
úterý 30. července
středa 31. července Hor. Lideč 18:00 za + rodiče Chovancovy, + děti, dar zdraví a BP
památka sv. Ignáce
pro živou rodinu
z Loyoly, kněze
čtvrtek 1. srpna
Lidečko 17:00 tichá adorace
památka sv. Alfonsa
Lidečko 18:00 bohoslužba slova se sv. přijímáním (Dominik)
z Liguori, biskupa
pátek 2. srpna
Hor. Lideč 15:30 tichá adorace
první pátek
Hor. Lideč 16:30 bohoslužba slova se sv. přijímáním (Dominik)
Lidečko 18:00 bohoslužba slova se sv. přijímáním (Dominik)
sobota 3. srpna
Lidečko
7:00 za + Alberta Unzeitiga (20. výročí), + manželku a
živou rodinu z obou stran
18. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + fotbalisty, dar zdraví a BP do nové
4. srpna
sezóny
Hor. Lideč
9:00 za + manžela Jaroslava, + rodiče, DvO a živou
rodinu Filákovu
Lidečko 10:30 za živé a + farníky
Pulčín 15:00 za + Jána Koceru, za živou a + rodinu a DvO
pondělí 5. srpna
úterý 6. srpna
Lidečko 16:30 za + Ludmilu a Antona Stachovy, + dceru Helenu
svátek Proměnění
a BP pro živou rodinu
Páně
středa 7. srpna
čtvrtek 8. srpna
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
památka sv. Dominika,
Lidečko 18:00 za + rodiče Aloise a Marii Matochovy, + z rodiny,
kněze
DvO a BP pro živou rodinu
pátek 9. srpna
Lidečko 16:00 za + manžela, dvoje + rodiče a ostatní + z rodiny
svátek sv. Terezie
Hor. Lideč 18:00 za + Jaroslava Trčku, + zetě, rodiče z obou stran,
Benedikty od Kříže
sourozence, DvO a živou rodinu
sobota 10. srpna
Lidečko
7:00 na poděkování za 70 let života, dar zdraví a BP
svátek sv. Vavřince,
pro živou rodinu
mučedníka
Lidečko 10:00 udílení svátosti křtu
Lidečko 11:30 svatební mše svatá Matocha - Juráňová
19. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + včelaře a BP pro včely
11. srpna
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko 10:30 za + rodiče Antonína a Ludmilu Švirákovy a BP
slouží P. Petr Dujka
pro živou rodinu

