Úklid kostela: v sobotu ráno po mši svaté čísla 81-100.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
2. neděle velikonoční 8. DUBNA 2018
1. čtení: Sk 4, 32-35 * Jedno srdce a jedna duše.
Žalm: 118 * Děkujme Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
2. čtení: 1 Jan 5, 1-6 * Každý, kdo je narozen z Boha, vítězí nad světem.
Evangelium: Jan 20, 19-31 * Za týden přišel Ježíš zase.
Evangelijní perikopa obsahuje dvě zjevení Vzkříšeného: „prvního dne v týdnu“ jedenácti
učedníkům bez Tomáše a týden nato Tomášovi spolu s ostatními učedníky. Na Tomášovi je
nápadné, že nepřijímá zvěst ostatních apoštolů a klade si podmínky pro „uvěření“. Ježíš však
zná myšlenky i srdce člověka a vychází mu vstříc právě tam, kde se nachází. Proto poskytuje
Tomášovi znamení, které ho přivádí k vyznání víry a ke klanění.
BOHOSLUŽBY OD 8. DUBNA DO 15. DUBNA 2018
2. neděle velikonoční
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
NEDĚLE BOŽÍHO
Hor. Lideč
9:00 za dvoje + rodiče, + z rodiny a BP pro ž.r. Manovu
MILOSRDENSTVÍ
Lidečko 14:00 adorace + modlitba novény a korunky (sv. smíření)
8. dubna
Lidečko 15:00 za dary Ducha sv. a zvládnutí maturity
Lidečko 16:30 modlitba chval (po mši sv.)
pondělí 9. dubna
Hor. Lideč
7:30 za maminky v požehnaném stavu, za jejich děti,
Slavnost
které se mají narodit a za všechny nenarozené děti
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Hor. Lideč 15:00 pohřeb + Rudolfa Manu
Lidečko 18:00 za + z rodiny Suré, Čokavcové a Bělaškové, za dar
zdraví a BO pro ž.rodinu
úterý 10. dubna
Lidečko
7:00 za + manžela, otce, švagra a BP pro ž.rodinu
středa 11. dubna
Lidečko 15:00 pohřeb + Karla Pastorčáka
památka sv.
Hor. Lideč 17:30 na poděkování za 50 let manželství, BP pro
Stanislava, biskupa a
ž.rodinu
mučedníka
čtvrtek 12. dubna
Lidečko 17:00 adorace + svátost smíření
Lidečko 18:00 na poděkování za 85 let života s prosbou o Boží
pomoc do dalších dnů života
pátek 13. dubna
Hor. Lideč 15:30 adorace + svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 za + z rodiny Řehákové a Gajdošové, s prosbou o
mše sv. pro
BP a ochranu pro ž.rodinu
rodiče a děti
Lidečko 18:00 za + z rodiny Šeligovy a BP pro ž.rodinu
sobota 14. dubna
Lidečko
7:00 za + Jiřího Martince, + rodiče z obou stran a ž.r.
3. neděle velikonoční
Lidečko
7:30 za + Josefa Ryzáka, 2 + rodiče, BP pro ž.r. Fialovu
15. dubna
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
sbírka na obnovu
Lidečko 10:30 za + Aloise Rumánka, + rodiče, BP pro ž.r. Bučkovu
domů (Blízký východ)
Lidečko 14:00 velikonoční cesta světla + svátostné požehnání

Brigáda ve starém kulturáku se bude konat tuto sobotu 14. dubna od 8 hodin. Budeme
připravovat vnitřní prostory na následnou demolici. Prosíme ochotné chlapy o pomoc. Jídlo
a pití bude zajištěno. Hlaste se, prosím, Jindrovi Trochtovi (osobně nebo na tel.č.:
605185207), ať ví, kolik má nachystat občerstvení.
Setkání ekonomické rady bude v pondělí a pastorační rady ve středu v 19:00 na faře.
Přijďte fandit na velikonoční florbalový turnaj v sobotu 14. dubna do tělocvičny
v Lidečku, začátek je v 9 hodin.
Srdečně zveme všechny dívky, ženy, maminky, babičky na modlitbu gesty a biblické tance
v pondělí 9. dubna v 19:00 hodin do malého sálu kulturního domu v Lidečku.
Koncert křesťanského písničkáře Pavla Helana se uskuteční v neděli 15. dubna v 17:00
v KD v Lidečku. Srdečně zvou naši skauti.
Připravujeme spolčo pro středoškoláky a vysokoškoláky. Od 5. května bude probíhat
každou druhou sobotu ve 20:00 na faře v Lidečku. Všichni jste srdečně zváni.
Všichni mladí jsou zváni 20.-21.4 na Godzone konferenci „V hlubině“ v Liptovském
Mikuláši. Můžete se těšit na hluboké duchovní zážitky, vystoupení mnoha známých
chválových kapel jako eSPe, Lamačské chvály aj. Doprava je zajištěna.
Misijní klubko z Horní Lidče děkuje všem za podporu při Misijním jarmarku. Na konto
PMD byla odeslána částka 14 180 Kč,- .
Tento týden budu navštěvovat nemocné.
Informativní schůzka rodičů dětí, které se připravují na 1. sv. přijímání bude v pátek
po večerní mši svaté v Lidečku v kostele. Stačí, když přijde jeden z rodičů. Týká se dětí, co
půjdou k přijímání v Lidečku.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc duben 2018: modleme
se za propuštění unesených a nespravedlivě vězněných lidí na svobodu, aby se mohli vrátit
do svých domovů.
Arcibiskupství olomoucké 1. září 2018 otevírá novou Střední odbornou školu svatého
Jana Boska v Kroměříži se zaměřením na lesnictví a zemědělství s učebními obory:
Lesní mechanizátor, Opravář lesních strojů a Zemědělec – farmář. Pro absolventy
připravujeme nástavbové studium k získání maturity.
Škola dává důraz na poctivost, profesionalitu, čestnost, profesní hrdost a spolehlivost.
O internát a celý výchovný proces se budou starat Salesiáni dona Boska.
Přihlášku je možno podat do 20. dubna 2018 a to i v případě, že už jste odeslali přihlášky na
jiné školy. Více informací v letáku nebo na plakátku.
Můžete se přihlašovat na Přífarní tábor pro děti od 6 do 12 let v termínu 6. -10. 8. 2018.
Tábor se koná na faře v Lidečku a jeho součástí bude tak jako minulý rok výuka angličtiny.
Přihlašovat se můžete na e-mailové adrese: novotny_jena@centrum.cz.
Kromě již ohlášených táborů se chystá se ještě jeden: scholičkovsko-ministrantský tábor,
v termínu 22.-29.7. 2018 na faře v Prasklicích. Schůzka vedoucích a pomocníků bude tuto
sobotu 14. 4. v 19 hodin na faře.

