Úklid kostela: skupinka číslo 5.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

29. neděle v mezidobí

21. října 2018

1.čtení: Iz 53,10-11 * Jestliže dá Hospodinův služebník na usmíření svůj život, uzří
potomstvo, které bude žít dlouho.
Žl 33,4-5.18-19.20+22 * Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
2.čtení: Žid 4,14-16 * Přistupujme proto s důvěrou k trůnu milosti.
Evangelium: Mk 10,35-45 * Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za všechny.
A to je něco jiného než obsazování důležitých míst v království. Žádost synů Zebedeových
prozrazuje jasné nepochopení Ježíšovy třetí předpovědi vlastního utrpení, která úryvku
předchází. Ježíš naznačuje apoštolům, že se Kristův učedník má zajímat především o to, aby
se připodobnil svému Mistrovi, ne o to, jaké cti či odměny se mu za to dostane.
BOHOSLUŽBY OD 21. ŘÍJNA DO 28. ŘÍJNA 2018
29. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + rodiče Čížovy, DvO, BP pro ž. rodinu Čížovu
21. října
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko
10:30
za + Vojtěcha Brhla - 1. výročí úmrtí
sbírka na misie
Pulčín
15:00 mše svatá
pondělí 22. října
Lidečko
18:00 ke cti sv. Jana Pavla II. s poděkováním za
sv. Jana Pavla II.,
vyslyšené prosby
papeže
úterý 23. října
Lidečko
7:00 za + rodiče Čížovy a jejich + děti
sv. Jana
Kapistránského, kněze
středa 24. října
Hor. Lideč
18:00 za + Aloise Šenkeříka, + z rodiny Chovancové,
+ syna a BP pro živou rodinu
čtvrtek 25. října
Lidečko
17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko
18:00 za + rodiče Smolíkovy, 2 + rodiče, + zetě, BP pro
živou rodinu
pátek 26. října
Hor. Lideč
15:30 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč
16:30 za + rodiče Vaňkovy, + syna Miroslava, BP pro
mše svatá
živou rodinu Vaňkovu
pro rodiče a děti
Lidečko
18:00
za rodiče Matochovy, dceru Marii, vnučku a BP
(4. třída)
pro živou rodinu
sobota 27. října
Lidečko
7:00 za živou a + rodinu Mužikovskou
Lidečko
11:00 svatební mše svatá Buček - Spáčilíková
30. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky a za požehnání pro naši vlast
28. října
Hor. Lideč
9:00 za živou a + rodinu Řepovu, BP a dar nového
života
změna času
Lidečko
10:30 za 2 + rodiče, + z rodiny a DvO
(při mši svaté se bude udílet svátost křtu)
Lidečko
14:00 adorace a svátostné požehnání

Svátost manželství si v sobotu 27. 10. 2018 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku udělí
Bronislav Buček z Valašské Polanky a Markéta Spáčilíková z Charvát.
Mši svatou pro rodiče a děti bude mít každý týden na starosti jiná školní třída. Děti si
v hodinách náboženství připraví a rozdělí přímluvy, čtení, obětní dary, popř. vymyslí
nějakou aktivitu a společně přijdou na mši sv. (přijďte se s nimi také modlit jejich rodiče a
sourozenci!) Tento pátek mají mši svatou čtvrťáci.
Vzpomínkový pietní akt k 100. výročí vzniku československého státu proběhne v pátek
26. října v 19:20 u pomníku padlých, kde vzpomeneme také na všechny padlé v 1. světové
válce. Průvod s prapory, lampiony a lucerničkami vychází v 19:00 od obecního úřadu.
Pojďme si toto výročí společně připomenout.
Společenství starší mládeže (od 15 let nahoru) se koná v sobotu 27. října ve 20 hodin na
faře. Všichni mladí, jste srdečně zváni.
Neděle 21.října - představení projektu Mary's Meals a potáborové setkání dětí
Odpoledne zveme všechny v 14:00 do budovy Betléma v Horní Lidči. Vizí tohoto projektu
je, aby každé dítě dostalo jedno jídlo denně. Prezentace bude trvat 30 minut, při ní se bude
promítat krátký dokument. Po skončení se můžete těšit na prezentaci fotografií a
potáborové setkání dětí, které se zúčastnily Misijního tábora v Pruském.
Neděle 21. října – drakiáda na podporu PMD
Přijďte od 14:00 na stráň nad hřbitovem v Horní Lidči. Užijete si pouštění draků, setkání s
přáteli, zakousnete něco dobrého a navíc přispějete na dobrou věc. Výtěžek z prodeje
občerstvení bude věnován na Papežská misijní díla. Srdečně se těší pořadatelé.
Děkuji všem deváťákům za přípravu farní drakiády i všem účastníkům za hojnou účast.
Děkuji také všem z misijního klubka v Lidečku i v Horní Lidči za přípravu misijní neděle,
a také vám, kteří jste se aktivně zapojili (pečení buchet, modlitba při modlitebním mostu
atd.)
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních
osm listopadových dnů. Podmínkou je: přijetí svátosti smíření, Eucharistie, modlitba na
úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba) Dále je třeba se na hřbitově
pomodlit za zemřelé. Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné odpustky pro duše
v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry.
Předpokladem je, být ve stavu milosti, mít úmysl odpustek získat a nemít sebemenší zalíbení
v hříchu. Zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Každý den získáme vždy jen
jeden plnomocný odpustek, když přijmeme Svátost oltářní a pomodlíme se dané modlitby.
Mimořádné povolení k získání plnomocných odpustků pro duše zemřelých. Od 8. října
2012 Apoštolská penitenciárie, vyhověla prosbě našich biskupů, aby pro větší dobro
věřících, kteří ze závažného důvodu nebudou moci navštívit hřbitov ve dnech uvedených v
předpisech o povolování odpustků, se mohla návštěva hřbitova spojená se získáním
odpustků pro duše zemřelých uskutečnit každý rok již od 25. října, přičemž zůstává v
platnosti vše, co je uvedeno v Předpisech o povolování odpustků. Toto rozhodnutí platí po
dobu sedmi let.

