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25. neděle v mezidobí

23. září 2018

BOHOSLUŽBY OD 23. ZÁŘÍ DO 7. ŘÍJNA 2018
25. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
23. září
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče Manovy, poděkování za přijatá
dobrodiní a BP pro živou rodinu
Lidečko 10:30 za + manžela,2 rodiče, jeho + sourozence a BP
pro živou rodinu Novosadovu
pondělí 24. září
Lidečko 18:00 za + syna, + z rodiny Zádrapovy a BP pro ž.r.
úterý 25. září
mše sv. nebude
středa 26. září
Hor. Lideč 18:00 za + z rodiny Zádrapové a Trčálkové a DvO
sv. Kosmy a Damiána
čtvrtek 27. září
Hor. Lideč 18:00 slavnostní nešpory a modlitba za národ
pátek 28. září
Lidečko
9:00 za + syna Miroslava, + rodiče z obou stran, BP
Slavnost SV. VÁCLAVA,
pro živou rodinu Kurtinovu
mučedníka
Hor. Lideč 10:00 za poutníky a BP pro celou farnost a obec
sobota 29. září
Lidečko 14:00 svatební mše svatá Mičatka - Šviráková
26. neděle v mezidobí
Lidečko
30. září
Hor. Lideč
Lidečko
pondělí 1. října
úterý 2. října
sv. andělů strážných
středa 3. října
čtvrtek 4. října
sv. Františka z Assisi
pátek 5. října

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Hor. Lideč

první pátek

Lidečko

sobota 6. října

Lidečko

27. neděle v mezidobí
7. října

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko

7:30 za + manžela a BP pro živé z rodiny Kulíškovy
9:00 za živé a + farníky
10:30 za + Ladislava Šviráka, 2 + rodiče, sourozence,
živou a + rodinu
18:00 za + syna, manžela, BP pro živou rodinu
7:00 na poděkování za 75 let života a Boží pomoc a
ochranu do dalších let pro živou rodinu
18:00 za živou a + rodinu Zichovu, BP a dar víry
18:00 za + z rodiny Machalovy a Vozákovy, BP pro živé
rodiny
16:30 za + rodiče Řehákovy, jejich + děti a na
poděkování za 80 let života
18:00 za + Karla Janáče, Boží ochranu a požehnání pro
děti a jejich rodiny
7:00 za + sestru Marii, + sourozence, + rodiče a živé
rodiny a za DvO
13:00 za živé a + 60 tníky, s prosbou o BP do dalších let
7:30 za + syna, bratra, rodiče Paláčkovy a BP pro
rodinu Rumánkovu
9:00 za + Františka Váňu a za živé a + z rodiny Váňovy
a Janáčovy
13:30 za živé a + farníky, zvláště za všechny současné i
bývalé členy scholy v Lidečku a jejich rodiny

23. září 2018

1.čtení: Mdr 2,12a.17-20* Odsuďme ho k hanebné smrti.
Žl ,54,3-4.5.6+8* Pán mě udržuje naživu.
2. čtení: Jak 3,16-4,3* Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je
spravedlnost.
Evangelium: Mk 9,30-37* Syn člověka bude vydán. Kdo chce být první, ať je služebníkem
všech.
Tak jsou charakterizována dvě témata perikopy. Obě byla pro učedníky obtížná, protože trpící
Mesiáš i naděje ve vzkříšení překračovaly horizont jejich vnímání a protože přijetí pozice
dítěte znamenalo v Izraeli přijetí pozice osoby, která není ve vážnosti.

26. neděle v mezidobí

30. září 2018

1.čtení: Nm 11,25-29* To tak žárlíš kvůli mně? Kéž by Hospodin udělal z celého národa
proroky!
Žl , 19,8.10.12-13.14* Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.
2. čtení: Jak 5,1-6* Vaše bohaté zásoby hnijí.
Evangelium: Mk 9,38-43.45.47-48* Kdo není proti nám, je s námi. Svádí-li tě k hříchu tvá
ruka, usekni ji.
Soubor Ježíšových výpovědí, který zde není svázán jednotícím tématem, vybízí, aby byla
každá výpověď promýšlena samostatně, ovšem s ohledem na celek Nového zákona.
Úklid kostela: 29.9. - skupinka číslo 1., 6.10. – skupinka číslo 2.
Mše svaté pro rodiče s dětmi začnou v obou kostelích každý pátek od měsíce října.
Oslava 30. výročí založení scholy ve farnosti Lidečko se uskuteční v neděli 7. října při mši
svaté v 13:30. Hlavním celebrantem bude P.Josef Čunek a kazatelem P. Jaroslav Špargl.
V sakristii si můžete koupit kalendáře na rok 2019. Stolní kalendáře jsou za 65 Kč a
Cyrilometodějský kalendář na čtení za 90 Kč.
V úterý 16.10.2018 pojedeme na pouť na Svatý Hostýn. Cena je 130 Kč. Zaplaťte prosím
při zapisování. Zapisovat se můžete v sakristii. Odjezd bude v 7:00 hodin.
MODLITEBNÍ TRIDUUM 28.9., 29.9., 30.9.2018
v pátek 28.9.2018 v 15:00 v kostele sv.Václava v Horní Lidči
v sobotu 29.9.2018 v 17:00 hod. v kostele sv.Kateřiny v Lidečku
v neděli 30.9.2018 ve 14:00 hod. v kostele sv.Kateřiny v Lidečku
První týden v měsíci budu navštěvovat nemocné tak jako obvykle.
Zpovídání před 1. pátkem: středa 3.10. od 16:00 (Hor. Lideč), čtvrtek 4.10. od 16:00 děti a
mládež (Lidečko), v 17:00 adorace + sv. smíření, od 19:00 – 3 kněží (Lidečko), pátek 5.10. od
8:00 do 9:00 (Lidečko).

