Úklid kostela: skupinka číslo 5.
Zkouška sboru na Velikonoce bude ve čtvrtek v 19:00 na faře.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

5. neděle postní

7. dubna 2019

1.čtení: Iz 43,16-21 * Hle, činím věci nové a napojím svůj lid.
Žalm: Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6 * Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
2.čtení: Flp 3,8-14 * Nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou.
Evangelium: Jan 8,1-11 * Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.
Text o cizoložné ženě mnohé nejstarší rukopisy neobsahují. Jde tedy o vsuvku. Některé
rukopisy obsahují doplněk: „vytráceli se, jeden po druhém, zahanbeni ve svědomí“. Ač jde
o vsuvku, je text součástí posvátného celku Bible. Sledujme důvod, proč jdou farizeové za
Ježíšem. Jde o rozhodnutí, soud!
5. neděle postní
7. dubna

pondělí 8. dubna
úterý 9. dubna
středa 10. dubna
čtvrtek 11. dubna

pátek 12. dubna
mše sv. pro
rodiče a děti
(L, HL - 1. třída)
sobota 13. dubna
KVĚTNÁ NEDĚLE
14. dubna
žehnání ratolestí

BOHOSLUŽBY OD 7. DUBNA DO 14. DUBNA 2019
Lidečko
7:30 za + rodiče Smolíkovy, + zetě Antonína, dar
zdraví pro živou rodinu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko 10:30 za + rodiče Aloise a Marii Manovy, BP pro ž.r.
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu
Lidečko 14:00 pobožnost KC - třeťáci + rodiče (v kostele)
Hor. Lideč 14:00 pobožnost KC - třeťáci + rodiče (sraz u knihovny)
Lidečko 16:00 svátost smíření
Lidečko 18:00 za živou a + rodinu Šeligovu
Lidečko 18:00 za + manžela, 2 + rodiče, + z rodiny a BP pro ž.r.
Hor. Lideč 16:00 svátost smíření
Hor. Lideč 18:00 za živé a + z rodiny Matochovy, DvO a BP pro ž.r.
Lidečko 16:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 za + manžela Augustýna, + otce a BP pro celou
rodinu
Hor. Lideč 15:00 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:00 pobožnost KC - babičky
Hor. Lideč 16:30 za + rodinu Mosgovovu a BP pro živou rodinu
Lidečko 17:30 pobožnost KC - babičky
Lidečko 18:00 za + rodiče Kulíškovy, + syny, snachu, BP a
ochranu pro živé rodiny
Lidečko
7:00 za + Josefa a Františku Trochtovy, 2 + syny Aloise
a Josefa a vnuka Jaroslava
Lidečko
7:30 za + Josefa Ryzáka, 2 rodiče a BP pro rodinu
Fialovu
Hor. Lideč
9:00 za + Jaroslava Matyáše, 2 + rodiče a BP pro ž.r.
Lidečko 10:30 za živé a + farníky
Lidečko 14:00 venkovní pobožnost KC Lidečko – Hor. Lideč

Misijní jarmark v Lidečku: děti ze scholičky vás dnes po mši svaté srdečně zvou před
kostelem na misijní jarmark. Můžete si zakoupit různé velikonoční dekorace. Výtěžek
jarmarku bude odeslán na účet PMDD.
Misijní jarmark v Horní Lidči: na Květnou neděli 14. dubna všechny srdečně zve misijní
klubko na postní misijní jarmark, který se uskuteční po mši sv. v centru za kostelem. Můžete
se těšit na výrobky dětí z misijního klubka, misijní koláč, kávu či čaj. Maminky a babičky
prosíme o pomoc s misijním koláčem. Děkujeme.
V Horní Lidči si můžete dnes naposledy objednat velikonoční svíce.

Arcidiecézní setkání mládeže s našimi biskupy se uskuteční už tuto sobotu v Přerově.
Zváni jsou mladí od 13ti let. Z farnosti se pojede společně vlakem v 6:16 z Horní Lidče a
v 6:19 z Lidečka. Stále se můžete přihlašovat na email: novakovapatrika@seznam.cz.
Cena 100,- Kč za dopravu a registraci. Program začíná v 9:00 a konec setkání je v 16:30.
Mladí, vezměte to jako přípravu na plodné prožití velikonočních svátků.
Farní pouť na Vysočinu po stopách stavitele Jana Blažeje Santiniho se plánuje v termínu
12. - 14. června 2019. Navštívíme Křtiny, Sloup, Žďár nad Sázavou, Želiv, Křemešník, Číhošť
aj. Zájemci si v sakristii můžete vyzvednout přihlášku. Cena je 1800,- Kč.
Tento týden budu od 9:00 navštěvovat nemocné. V úterý ty, které jste nahlásili v sakristii,
ve středu pravidelné nemocné v H. Lidči a ve čtvrtek (dol.) a v pátek (hor.) v Lidečku.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben: abychom
přispívali k růstu kultury milosrdenství: nehleděli na druhého lhostejně a neodvraceli svůj
pohled, když spatříme utrpení.
Farnost Hošťálková pořádá výlet na polsko-slovenský Spiš. Mají ještě 15 volných míst.
Program je na plakátu. Zájemci se hlaste přímo u P.Jerzyho Szwarce na mob.č.: 731 621 206.
Národní pochod pro život a rodinu se koná v sobotu 27. dubna v Praze. Přihlaste se co
nejdříve na http://pochodprozivot.cz, velmi tím pomůžete s přípravou celého setkání.
Jarní úklid fary bude ve středu 10. dubna od 15:30 hodin. Prosíme ochotné dívky, maminky
i babičky o pomoc.
Na Květnou neděli začínají bohoslužby žehnáním ratolestí mimo kostel. V Lidečku u sochy
sv. Jana Nepomuckého a v Horní Lidči u kapličky sv. Václava před kostelem. Pak půjdeme
průvodem do kostela. Každý si přinese svou ratolest k oslavě Krista.
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
akolyté a zakončíme ji v kostele v Horní Lidči.
5. postní týden tradičně prožíváme jako týden modliteb za mládež. Modleme se společně
za mladé lidi. Mladí, modlete se společně za sebe navzájem a přicházejte častěji v tomto týdnu
na mši svatou.

