informátor římskokatolické farnosti Lidečko

2. neděle postní 8. března 2020

1.čtení: Gn 12,1-4a * Povolání Abraháma, praotce Božího lidu.
Žalm: Žl 33,4-5.18-19.20+22 * Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
2.čtení: 2 Tim 1,8b-10 * Bůh nás volá a osvěcuje.
Evangelium: Mt 17,1-9 * Ježíšova tvář zazářila jako slunce.
Ježíš postupně přivádí učedníky k hlubšímu poznání tajemství své osoby: on je Mesiáš, Syn
živého Boha, který zakusí utrpení, smrt a nakonec slávu vzkříšení, jež má posílit učedníky
v následování Krista i v jeho utrpení. Proto jsou na hoře pobízeni Otcovým hlasem, aby
poslouchali „milovaného Syna“ a přijali s vírou, že Kristus bude Mesiášem trpícím, ale
zároveň vzkříšeným a oslaveným.
BOHOSLUŽBY OD 8. BŘEZNA DO 15. BŘEZNA 2020
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
Hor. Lideč
9:00 za dvoje + rodiče, manžela, syna BP pro živou
rodinu Sekulovu
sbírka na Farní
Lidečko 10:30 za + Amálii a Josefa Kovářovy a za živou rodinu
centrum
14:00 Lidečko, H. Lideč pobožnost KC – lektoři
Pulčín 15:00 mše svatá
úterý 10. března
Lidečko 18:00 za + manžela, + rodiče z obou stran, + sestru,
+ švagra, DvO a za Boží ochranu a pomoc pro
živou rodinu
středa 11. března
Hor. Lideč 18:00 za + manžela Josefa, + rodiče Hrbáčkovy a BP pro
živou rodinu Chovancovu
čtvrtek 12. března
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 za + rodiče Aloise a Annu Filákovy, + děti, dva
+ zetě, snachu a BP pro živou rodinu
pátek 13. března
Hor. Lideč 15:00 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:00 pobožnost KC - muži
mše svatá pro
Hor. Lideč 16:30 za + rodiče Aladára a Jozefínu Krajčírovy, dvoje
rodiče a děti
+ rodiče a sourozence
(L - 8. tř., HL - 7. tř.)
Lidečko 17:30 pobožnost KC - muži
výroční den zvolení
Lidečko 18:00 za + manžela a ochranu Panny Marie pro živou
papeže Františka
rodinu Kulíškovu
sobota 14. března
Lidečko
7:00 Za + rodiče Jana a Jiřinu Vichtorovy, + z rodiny
a BP pro živou rodinu
3. neděle postní
Lidečko
7:30 na poděkování za přijatá dobrodiní, Boží
15. března
požehnání a pomoc do dalšího života
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko 10:30 za + manžela, + dceru, + syna a na poděkování za
dožitá léta
Lidečko 14:00 pobožnost KC – otec Petr / H. Lideč – matky
2. neděle postní
8. března

Další zkouška sboru na Velikonoce bude v pondělí v 19:00 na faře.
Tento týden budu navštěvovat nemocné. Ve středu Horní Lideč od 14 hodin, ve čtvrtek
dolňansko od 9 hodin a v pátek horňansko také od 9 hodin.
Vedení křížových cest: 13.3. muži 15.3. otec Petr (L), matky (HL) 20.3. schola a scholička
22.3. maminky (L), otec Petr (HL) 27.3. mládež 29.3. děti 3. třída + rodiče 3.4. babičky a
dědečkové 5.4. smírná KC z Lidečka do Hor.Lidče (akolyté) Velký pátek 10.4. otec Petr
Zůstalo ještě dost krabiček na Postní almužnu. Jsou k vyzvednutí vzadu na stolku. V naší
farnosti je daleko více rodin, než bylo krabiček. Podpořte, prosím, tuto dobrou aktivitu.
Příprava rodičů a dětí na 1. sv. přijímání bude příští neděli 15. března v 15:00 po křížové
cestě v Lidečku v kostele. Přijďte už i na křížovou cestu, která začíná v 14:00. Tématem
setkání bude katecheze o svátosti smíření a příprava na křížovou cestu, kterou budete mít
29. března.
Farní biblický strom: za každý přečtený list z Bible (asi 2 kapitoly) si můžete na strom
připevnit jeden lístek. Kdo čtete Bibli pravidelně, můžete si za každý den dát jeden lístek.
Akce v jiných farnostech:
Postní koncert křesťanského písničkáře Petra Lutky 14.3. v 17 hodin v kostele ve
Francově Lhotě.
Modlitební večer Response, projektu ON ve Valašských Kloboukách 14.3. v 18 hodin v
kostele. Promluvu na téma „Bůh, který se dotýká“ bude mít laický kazatel Peter Lipták.
Postní duchovní obnova s hlavním kaplanem armády ČR P. Jaroslavem Kníchalem 28.3. ve
Valašských Kloboukách.
Víkendová postní duchovní obnova pro mládež na AG v Kroměříži s otcem biskupem
Martinem Davidem 13.-15.3. (přihlašovat se můžete pouze do úterý 10.3.)
Sbírky v únoru 2020
2.2.
9.2. sbírka na Farní centrum
16.2.
23.2. sbírka Haléř sv. Petra

Lidečko 7:30
5330,24381,4743,17378,-

Horní Lideč 9:00
5731,18478,6594,21333,-

Lidečko 10:30
6662,17325,6903,15210,-

Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí za vaši štědrost.
Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19
Drazí věřící,
v souvislosti s šířícím se koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19 apelujeme na vás,
abyste byli zodpovědní, chránili sebe, své blízké a všechny ve svém okolí. Proto doporučujeme
přijmout následující opatření:
Je třeba, aby se věřící, kteří mají příznaky nemoci dýchacích cest, mají podezření z nákazy
koronavirem nebo jsou v karanténě, zdrželi účasti na bohoslužbách. To stejné platí pro kněze
i další pomocníky při liturgii.
Řiďme se pokyny kompetentních státních úřadů, nepodceňujme daná upozornění
Jako věřící nezapomínejme na skutky křesťanského milosrdenství, na nemocné a ohrožené
pamatujme modlitbou a nezapomínejme ani na účinnou pomoc těm, kdo ji potřebují.
Nešiřme paniku, ale předcházejme zbytečným komplikacím.
Čeští a moravští biskupové

