Úklid kostela: č. 381 - 400

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 14. LEDNA 2018

Jubilejní 10. farní ples se koná v sobotu 3. února 2018 v KD v Lidečku. Začátek v 19:00,
vstupné 120,- Kč. K tanci a poslechu hraje skupina VIVIAN Band. Vstupenky budou od
úterý v předprodeji u paní Mileny Pavlíkové v Lidečku a paní Věry Povalačové v Horní
Lidči. Prosíme štědré farníky o dar do tomboly.
Krátká schůzka organizátorů farního plesu bude zítra v pondělí po mši svaté na faře.

1. čtení: 1 Sam 3,3b-10.19 * Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá.
Žalm 40 * Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
2. čtení: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 * Vaše těla jsou údy Kristovými.
Evangelium: Jan 1,35-42 * Viděli, kde bydlí, a zůstali u něho.
Ve střídmých slovech evangelia je skryto velké drama hledání a nalézání. Jan Křtitel zde hraje
roli důležitého svědka. Galilejští rybáři nacházejí Mesiáše a on v nich nachází své
spolupracovníky - apoštoly.
BOHOSLUŽBY OD 14. LEDNA DO 21. LEDNA 2018
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Lidečko
7:30 za + Josefa Hyžáka, + snachu, + z rodiny
14. ledna
Vaculčíkovy, Boží ochranu pro ž.rodinu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko
10:30 za + Josefa Talafu, s prosbou o Dary Ducha Sv.
pro ž.rodinu
Lidečko
14:00 adorace a svátostné požehnání
pondělí 15. ledna
Lidečko
18:00 za všechny + z rodiny Kubicovy, BP pro ž.rodinu
úterý 16. ledna

Hor. Lideč

16:30 zádušní mše sv. za + Antonína Ščotku

středa 17. ledna
památka sv. Antonína,
opata
čtvrtek 18. ledna
památka Panny Marie,
Matky jednoty
křesťanů
pátek 19. ledna

Lidečko
Hor. Lideč

15:00 pohřeb + Anny Chupíkové
17:30 za + rodiče Rusovy, + dceru a ž.rodinu

Lidečko
Lidečko

17:00 adorace, svátost smíření
18:00 za + rodiče Juřičkovy, jejich + dcery, syna, zetě,
vnuka a DO

Hor. Lideč
Hor. Lideč

mše svatá pro
rodiče a děti

Lidečko

sobota 20. ledna

Lidečko

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
21. ledna
sbírka na potřeby
farnosti

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

15:30 adorace, svátost smíření
16:30 za dvoje + rodiče, nemocného manžela a BP pro
ž.rodinu Brhlovu
18:00 za + rodiče Smolíkovy, 2 + prarodiče, dar zdraví
pro ž.rodinu Smolíkovu
7:00 za + manžela, 2 + rodiče, jejich děti a BP pro
ž.rodinu
7:30 za živé a + farníky
9:00 na poděkování za 50 let manželství, BP pro
ž.rodinu
10:30 za + Annu Čížovou - 1. výročí úmrtí
14:00 adorace a svátostné požehnání

Schůzka třeťáků a jejich rodičů (alespoň jednoho) bude příští neděli po mši svaté v Horní
Lidči a po hrubé v Lidečku. Přijďte opravdu všichni.
Milí rodiče a děti, srdečně vás zvu každý pátek na dětskou mši svatou. Letošní rok jsme
na sebe vzali úlohu misionářů a poznáváme vybrané země jednotlivých světadílů. Vždy se
něco nového dozvíme ze života místních lidí a také si odneseme malé poučení. Nenásilnou
a přijatelnou formou si tak přibližujeme důležité duchovní pravdy. Každý misionář obdrží
cestovní pas (je k vyzvednutí v sakristii), kde si bude doplňovat některé důležité informace
(název země, heslo a vlajku). Vše potom na konci školního roku vyhodnotíme a nejlepší
odměníme. Zvláště zvu všechny letošní třeťáky.
Centrum pro rodinu Vsetín nabízí rodičům Kurz efektivního rodičovství, který se bude
konat ve 3 sobotních setkáních. První bude 27. 1. Program tvoří devět témat, která zahrnují
základní principy efektivní výchovy a jejich aplikaci do praktického rodinného života. Kurz
je vhodný jak pro páry, tak pro jednotlivce. Podrobné informace jsou na plakátku.
Farnost Šternberk a Hnutí modlitby matek vás zvou na HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
ve farním chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku v sobotu 3. února 2018
9:20 - modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření
10:00 - mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek, hl. celebrant P. Marian Pospěcha
12:00 - polední přestávka
13:00 - v kostele přednáška P. Josefa Červenky
13:30 - adorace s odevzdáním jmen dětí do košíčku, svátostné požehnání a závěr pouti
Celý program pouti se koná v areálu kostela a bývalého kláštera. Proto se teple oblečte.
Letos autobus organizovat nebudeme. Pokud budete mít zájem, jeďte společně auty.
Pozdrav od našeho adoptovaného chlapce Callista ze Zambie:
Drahý příteli,
rád bych Tě a Tvou rodinu pozdravil. Doufám, že se vám daří dobře. My a moje rodina jsme
v pořádku. V červenci 2017 jsem přijel do domu mé matky (bydlím u strýce) a ptal se své sestry na
své rodiče, zjistil jsem, že jsou v nemocnici. Můj otec byl nemocný. Šel jsem navštívit svého
kamaráda, ale nebyl jsem tam dlouho. Když jsem se vrátil domů, našel jsem tetu, jak pláče. Když
jsem se ptal proč, řekla mi, že můj otec zemřel. Nechtěl jsem tomu věřit. Šel jsem za bratrem, který
mi to potvrdil. Ve stejnou dobu zemřela i dcera mého bratra. Jsme křesťané a chodíme do kostela
sv. Jana v Solwezi. Pohřbili jsme 2 členy rodiny ve stejnou dobu.
Škola se mi líbí. Daří se mi ve všech předmětech kromě matematiky a biologie. Věřím, že se to
zlepší, protože pracuju tvrdě. Počasí v naší zemi není dobré. Začalo velké horko. Také fouká silný
vítr. Nevím, jaké počasí máte ve vaší zemi, jestli je dobré či špatné. Můžeš mi poslat obrázek, jak to
ve vaší zemi vypadá? Nepřestávám děkovat za vše, co pro mě a mou rodinu děláte. Budu rád, když
tento dopis dorazí v pořádku. Přeju veselé Vánoce a šťastný nový rok vám všem.
S pozdravem Callistus Sachingezhi

