PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

33. neděle v mezidobí

18. listopadu 2018

1.čtení: Dan 12,1-3 * Tehdy bude zachráněn tvůj národ.
Žl 165 * Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
2.čtení: Žid 10,11-14.18 * Jedinou obětí přivedl k dokonalosti ty, které posvětil.
Evangelium: Mk 13,24-32 * Shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran.
Tato slova jsou jádrem naděje, kterou zde Ježíš zvěstuje. Tato naděje trvá, ať se děje se světem
cokoli. Proto má Ježíšův učedník upřít svou pozornost na ni, a ne na zjišťování data konce
časů.
BOHOSLUŽBY OD 18. LISTOPADU DO 25. LISTOPADU 2018
33. neděle v mezidobí
18. listopadu

Lidečko
Hor. Lideč

pondělí 19. listopadu

úterý 20. listopadu
středa 21. listopadu
pam. Zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě
čtvrtek 22. listopadu
památka sv. Cecílie,
panny a mučednice
pátek 23. listopadu
mše svátá
pro rodiče a děti
(L-7.třída, HL-6.třída)
sobota 24. listopadu
památka sv. Ondřeje
Dung-Laca a druhů
Slavnost JEŽÍŠE
KRISTA KRÁLE
25. listopadu
FARNÍ HODY
sbírka na farnost

Lidečko
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

7:30 za + Josefa Hrabicu, 2 + rodiče, 2 + bratry, BP
pro živou rodinu
9:00 za + syna Rostislava, dar zdraví, BP pro ž.rodinu
s poděkováním za dožití 80 let otce
10:30 za živé a + farníky
11:45 udílení svátosti křtu
14:00 adorace a svátostné požehnání
15:00 pohřeb + Drahomíra Povalače
18:00 za + Františka Kudelu, + rodiče z obou stran,
dar zdraví a BP a ochranu pro ž.rodinu
7:00 zádušní mše svatá za + Annu Vráblíkovu
18:00 za + Emílii Trčkovu - 1. výročí úmrtí

17:00 adorace a svátost smíření
18:00 za + manžela, + z rodiny, BP pro rodinu
Škarpovu
15:30 adorace a svátost smíření
16:30 na poděkování za dožité výročí, dar zdraví a BP
18:00 za + rodiče Rumánkovy, + sestru Marii a BP pro
ž.rodinu
7:00 za osvobození a uzdravení rodových kořenů
11:00 udílení svátosti křtu
18:00 adorace za farnost (společenství mládeže)
7:30 za + rodiče Brhlovy
9:00 za + rodiče Důbravovy, + bratra a BP pro živé
rodiny
10:30 za Boží požehnání pro farnost a obec Lidečko
18:00 Te Deum a společné zakončení adoračního dne

v sobotu 8. prosince 2018 od 10:00 v KD v Lidečku + poplatek 120,- Kč
Jméno..............................................................Adresa...................................................
Do úterý 4. prosince 2018 odevzdejte na faře nebo v sakristii vyplněnou přihlášku s režijním
poplatkem 120,- Kč, studenti 70,- Kč. Můžete se závazně přihlásit i na email:
faralidecko@seznam.cz a poplatek zaplatit až na místě.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
v sobotu 8. prosince 2018 v KD v Lidečku,
přednáší Kateřina Lachmanová
Zahájení v 9:00 mší svatou ve farním kostele
10:00 a 11:00 1. a 2. přednáška
12:00 Anděl Páně a přestávka na oběd
13:00 3. přednáška
14:00 konference (dotazy)
Zakončení v 14:30 adorací ve farním kostele a požehnáním
Úklid kostela: skupinka číslo 9.
Děkuji ženám, které v týdnu přišly na úklid fary. Upřímné Pán Bůh zaplať
Tento týden ještě prosím o pomoc při úklidu kostela před hodama. Sejdeme se v úterý
20. listopadu v 16:00 hodin.
Na hodovou neděli 25. 11. na slavnost Ježíše Krista Krále a sv. Kateřiny Alexandrijské je
v naší farnosti adorační den. Adorace je pro farnost školou modlitby a příležitostí
k prohloubení osobního vztahu k Ježíši. Je to zároveň den modliteb farnosti za bohoslovce
v semináři. Nejsvětější svátost bude vystavena od 12:00 do 18:00. Zapište se, prosím, na
adorační služby.
V neděli na hody budeme mít vzácného hosta, přijede mezi nás P. Jiří Šustek, novokněz
a kaplan v Rajnochovicích. Bude sloužit jako hlavní celebrant všechny tři mše svaté. Na závěr
každé z nich bude udělovat společné novokněžské požehnání. Jednotlivě bude udělovat
požehnání po skončení hrubé mše svaté v Lidečku.
Chtěl bych jménem celé scholy z Lidečka upřímně poděkovat všem, kdo jste se jakkoliv
zapojili do přípravy a organizace včerejšího setkání schol. Díky také za vaše finanční dary,
modlitby a za podporu setkání svou účastí. Bylo opravdu krásné vidět tolik rozzářených a
nadšených srdcí a tváří. Největší dík však patří našim cérkám ze scholy, které setkání skvěle
připravily a zorganizovaly.
Víkendovka pro mladé od 5. do 9. třídy na faře ve Zděchově na téma OBNOVENÍ.
Přihlášky jsou vzadu na stolku, odevzdejte je, prosím v sakristii nebo na faře (klidně i do
schránky) do příští neděle. Podrobné informace jsou na plakátku.

