BOHOSLUŽBY OD 29. ČERVENCE DO 12. SRPNA 2018
17. neděle v mezidobí
29. července
pondělí 30. července
úterý 31. července
středa 1. srpna
čtvrtek 2. srpna
pátek 3. srpna

sobota 4. srpna
památka sv. Jana Marie
Vianneye, kněze
18. neděle v mezidobí
5. srpna

pondělí 6. srpna
svát. Proměnění Páně
úterý 7. srpna
středa 8. srpna
památka sv. Dominika
čtvrtek 9. srpna
svátek sv. Terezie
Benedikty od Kříže
pátek 10. srpna
svátek sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka
sobota 11. srpna
památka sv. Kláry
19. neděle v mezidobí
12. srpna

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

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

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

7:30 za + rodiče Sekulovy, BP pro rodinu Janáčovu,
Chuchmovu a Sekulovu
9:00 za + Marii Manovu, 2 + rodiče a BP pro ž. rodinu
10:30 za + tatínka a maminku, strýce, DO a BP pro ž.r.
18:00 za + rodiče Šenkeříkovy, jejich + děti, vnučku,
vnuka, zetě, snachu, BP pro ž.rodinu
památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze
památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa
17:00 adorace a svátost smíření
18:00 za + Vladimíra Brhla - 1. výročí úmrtí
19:00 svátost smíření – 3 kněží
8 - 9 svátost smíření
15:30 adorace a svátost smíření
16:30 za + Josefa a Marii Klišovy, DO a BP pro ž.rodinu
18:00 za + dceru Marii, dar zdraví pro ž.rodinu Ryzovu
7:00 za + rodiče Bučkovy, + syna Miloslava, vnuka
Františka, dar zdraví, BP pro ž.rodinu
10:30 svatební obřad Dziacký - Pastorčáková
7:30 za všechny živé a + fotbalisty a dar zdraví a BP do
nové sezony
9:00 za živé a + farníky
10:30 na PB za dar života a dar zdraví pro ž.r. Kulíškovu
15:00 za + Jána Koceru - 1. výročí úmrtí
18:00 za + Marii a Aloise Juřičkovy, dar zdraví a BP pro
ž.rodinu
18:00 za + z rodiny Štefkové a dar živé víry pro živou
rodinu
17:00 adorace a svátost smíření
18:00 na poděkování za 60 let života s prosbou o dar
zdraví a BP pro ž.rodinu
8:00 na poděkování za 89 let života, + manželku, +
dceru a BP pro živou rodinu
15:30 adorace a svátost smíření
16:30 za 2 + rodiče, sourozence a BP pro živou rodinu
Chovancovu
9:30 za všechny živé a + občany a rodáky z Lidečka
11:00 svatební obřad Machala - Nováková
7:30 za + řádové sestry Saturninu a Hubertinu
9:00 za + manžela, + z rodiny a BP pro ž.r. Petrůjovu
10:30 za živé a + farníky
11:45 udílení svátosti křtu
14:00 svátostné požehnání

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

17. neděle v mezidobí

29. července 2018

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1.čtení: 2 Král 4,42-44 * Budou jíst, a ještě zbude.
Žl 145,10-11.15-16.17-18* Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!
2. čtení: Ef 4,1-6 * Jedno tělo, jeden Pán, jedna víra, jeden křest.
Evangelium: Jan 6,1-15 * Ježíš rozdělil sedícím, kolik kdo chtěl.
Zpráva o nasycení pěti tisíců je počátkem a základem poměrně dlouhého Ježíšova dialogu se
zástupy tvořícího šestou kapitolu Janova evangelia. V její první části je Kristus sám jako
postava ztotožněn s chlebem života, zatímco závěr je ryze eucharistický.
LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1.čtení: Ex 16,2-4.12-15 * Hle, jako déšť vám sešlu chléb z nebe.
Žl 783+4bc.23-24.25+54 * Hospodin jim dal nebeský pokrm.
2. čtení: Ef 4,17.20-24 * Oblečte člověka nového, který je stvořen podle Božího vzoru.
Evangelium: Jan 6,24-35 * Já jsem chléb života. Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět
Rozhovor, který se rozvíjí mezi Ježíšem a zástupem po zázračném nasycení pěti tisíc,
prohlubuje jak význam samotné události, tak postoje Ježíšových posluchačů. Kristus
nerozmnožuje chléb a ryby z nějakých sociálních důvodů, nýbrž aby ozřejmil lidem Boží péči
o ně - proto zdůrazňuje, že chléb z nebe nedal Izraeli Mojžíš, ale Otec - a aby potvrdil, že on
sám je poslán od Boha. Proto mají usilovat o pokrm nepomíjející.
Úklid kostela: v sobotu 4. srpna po mši svaté čísla domů 381 - 400. V pátek 10. srpna v 18
hodin čísla domů 401 - 420.
Ohlášky před sňatkem: Matěj Dziacký z Lidečka a Jana Pastorčáková ze Vsetína uzavřou v
sobotu 4. srpna 2018 v 10:30 ve farním kostele v Lidečku církevní manželství.
Ohlášky před sňatkem: Ladislav Machala z Lidečka a Jarmila Nováková z Pulčína uzavřou
v sobotu 11. srpna 2018 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku církevní manželství.
Nemocné budu navštěvovat až v týdnu po prvním pátku. Ve středu 8.8. Horní Lideč, ve
čtvrtek 9.8. Lidečko dolní konec a v pátek 10.8. Lidečko horní konec, vždy od 9:00 ráno.
Prosíme rodiče dětí, které jedou na od 19. do 24. srpna na farní tábor do Valašské Bystřice,
aby si vyzvedli v sakristii informace k táboru.
V neděli 12. srpna v 15:00 se koná v horním salónku restaurace Formanka informační setkání
účastníků lodní pouti do Fatimy.
Mše svatá v rodném domě kardinála Štěpána Trochty ve Francově Lhotě bude toto úterý
31.7. v 7:30. Jste srdečně zváni.
Hlavní pouť Panny Marie Sněžné na Provodově: sobota 4.srpna v 17:30, neděle 5.srpna
v 9:00 celebruje P.Pavel Martinka, v 10:30 P.Vojtěch Šíma a v 14:30 novokněz P.Jiří Šůstek.

