Ve čtvrtek 30. května je SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Je to doporučený zasvěcený svátek, přijďte na mši sv. jako v neděli.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

6. neděle velikonoční 26. května 2019
1. čtení: Sk 15,1-2.22-29*Rozhodl Duch svatý i my, že vám nemá být ukládáno žádné další
břemeno kromě těchto nutných věcí.
Žalm: Žl 67,2-3.5.6+8*Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
2. čtení: Zj 21,10-14.22-23*Ukázal mi svaté město, jak sestupuje z nebe.
Evangelium: Jan 14,23-29*Duch svatý připomene vám všechno, co jsem vám řekl já.
Ocitáme se ve večeřadle. Apoštolové již zažili mytí nohou. Nyní je Ježíš povzbuzuje: „Ať se
vaše srdce nechvěje“ (Jan 14,1). A na tomto podkladě otevírá tajemství niterného Božího
života – tajemství vztahu Otce a Syna. Zjevuje působení „Přímluvce“ – Ducha svatého.
BOHOSLUŽBY OD 26. KVĚTNA DO 2. ČERVNA 2019
6. neděle velikonoční
Lidečko
7:30 za + rodiče Františákovy s prosbou o dar víry,
BP pro živou rodinu
26. května
Hor. Lideč
9:00 za + z rodiny Trochtovy, BP pro ž.rodinu
Lidečko 10:30 za živé a + farníky
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu
pondělí 27. května
Lidečko 18:00 za + Františku Kurtinovou - 1. výročí úmrtí
úterý 28. května
středa 29. května
čtvrtek 30. května
Slavnost
NANEBEVSTOUPENÍ
PÁNĚ
pátek 31. května
svátek navštívení Panny
Marie
mše sv. pro rodiče a děti
(HL, L – 6. třída)
sobota 1. června
památka sv. Justina,
mučedníka
7. neděle velikonoční
2. června

Hor. Lideč
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko

16:00
7:30
16:30
18:00

Hor. Lideč
Hor. Lideč

15:30
16:30

POUŤ NA TURZOVKU
Pohřeb + Pavla Běloty
za + Josefa a Evu Brhlovy
za + rodiče, BP a ochranu PM pro r. Bělotovu
za + Františka Filáka, + rodiče z obou stran a BP
pro ž.rodinu
od knihovny vychází průvod k obrázku
za + Stanislava Surových 1. výročí úmrtí
(mše svatá u obrázku Panny Marie)

Lidečko

18:00

za živé a + z rodiny Gargulákovy
začíná svatodušní novéna

Lidečko
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč

7:00
10:30
11:30
7:30
9:00

Račné

11:00

za živé a + členy živého růžence
svatební mše svatá Durdil – Kajfoszová
svatební mše svatá Františák - Vaňková
za + Annu a Aloise Dorňákovy, BP pro ž. rodinu
za + manžela, 2 + rodiče, s prosbou o BP a
ochranu Panny Marie pro ž. rodinu Trčkovu
na poděkování za spolkový život v obci Lidečko

Po slavnosti začíná Svatodušní novéna. Apoštolové s Ježíšovou matkou Marií setrvávali na
modlitbách až do Letnic, kdy byli naplněni Duchem svatým. Věřící se proto před Letnicemi
modlí a prosí, aby Duch svatý vstoupil do jejich srdcí, a oni byli naplněni novým životem.
Novéna se začíná modlit v pátek až do svatodušní vigilie v sobotu 8. června.
Úklid kostela v Lidečku: skupinka číslo 11.
Ve čtvrtek na slavnost Nanebevstoupení Páně bude sbírka na příze, které se používají na
pletení obvazů pro malomocné. Kdyby chtěl někdo další plést, může se obrátit v Lidečku
na paní Ludmilu Kocourkovou a v Horní Lidči na paní Marii Sekulovou.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání se koná v sobotu 1. června na
Velehradě. Odjezd autobusu v 13:15 z Horní Lidče od kostela a postupně bude zastavovat na
všech zastávkách. Zapisovat se můžete v sakristii, cena je 150,- Kč, platí se až v autobuse.
Pouť na Turzovku se koná v úterý 28. května. Zbývají poslední 3 volná místa. Odjezd
autobusu z Hor. Lidče v 7:00 a potom na všech zastávkách. Cena je 200,- Kč. Jestli nám bude
přát počasí, zastavíme se při zpáteční cestě na hoře Butkov na Slovensku v sanktuáriu Božího
milosrdenství.
Přífarní tábor „Za krásami stvoření“ pro děti ve věku od 6 do 12 let se uskuteční na faře v
Lidečku v termínu od 5. do 9. srpna. Kapacita tábora už je naplněna, další přihlášení budou
zařazeni do náhradníků.
Duchovní příprava na jáhenské svěcení bohoslovce Dominika:
- modlitba za Dominika, kterou se budeme modlit od pondělí 20.5. před každou mší svatou.
- 4 neděle (26.5.,2.6.,9.6. a 16.6.) bude po každé mši sv. svaté krátká adorace za Dominika.
- měsíční putovní modlitba růžence v rodinách (zapisovat se můžete vzadu na seznam)
Příští neděli se začne zapisovat na Dominikovo svěcení do Olomouce (zvl. starší) a také na
pouť na Provodov.
Ohlášky před sňatkem: Daniel Durdil, Lidečko 442 a Veronika Kajfoszová, Komárov 58
si udělí v sobotu 1. června 2019 v 10:30 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.
Ohlášky před sňatkem: Jiří Františák, Horní Lideč 233 a Sabina Vaňková, Lidečko 67
si udělí v sobotu 1. června 2019 v 11:30 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.
Plánované akce na měsíc červen:
sobota 8.6. - Pěší pouť rodin na svatý Hostýn
sobota 8.6. - Svatodušní Vigilie 20:00 hodin
neděle 9.6. - Pouť na Pulčinách 11:00 hodin
sobota 15.6. - Adorační den v kostele sv. Václava v Horní Lidči
sobota 22.6. - Jáhenské svěcení Dominika Kováře 9:30 v Olomouci
neděle 23.6. - Pouť na Provodov 14:30 hodin
sobota 29.6. - Farní den 14:00 hodin

