informátor římskokatolické farnosti Lidečko

KVĚTNÁ NEDĚLE

14. dubna 2019

1.čtení: Iz 50,4-7*Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben.
Žalm: Žl 22,8-9.17-18a.19-20.23-24*Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
2.čtení: Flp 2,6-11*Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.
Pašije: Lk 22,14-23,56*Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také
Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno.
BOHOSLUŽBY OD 14. DUBNA DO 21. DUBNA 2019
Lidečko
7:30 za + Josefa Ryzáka, 2 rodiče a BP pro rodinu
Fialovu
Hor. Lideč
9:00 za + Jaroslava Matyáše, 2 + rodiče a BP pro ž.r.
žehnání ratolestí
Lidečko 10:30 za živé a + farníky
Lidečko 14:00 venkovní pobožnost KC Lidečko – Hor. Lideč
pondělí 15. dubna
Lidečko 17:00 svátost smíření
Lidečko 18:00 za + manžela Ladislava Vichtoru, 2 + rodiče, + z
rodiny, DvO, BP pro živou rodinu
úterý 16. dubna
Lidečko
7:00 za + rodiče Bučkovy, BP a ochranu pro děti a
jejich rodiny
středa 17. dubna
Hor. Lideč 17:00 svátost smíření
Hor. Lideč 18:00 za + rodiče Povalačovy, dar zdraví a BP pro ž.r.
ZELENÝ ČTVRTEK
Hor. Lideč 16:30 za celou živou a + rodinu Klišovu, BP a ochranu
čtvrtek 18. dubna
Panny Marie
mše sv. na památku
Lidečko 18:00 za živé a + kněze
Večeře Páně
Lidečko 19:30 společná adorace v Getsemanech
VELKÝ PÁTEK
Hor. Lideč 15:00 památka umučení Páně
pátek 19. dubna
Lidečko 17:00 památka umučení Páně
den přísného postu
BÍLÁ SOBOTA
20. dubna
Slavnost
Hor. Lideč 20:00 vigilie vzkříšení
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
za prohloubení víry a lásky v našich rodinách
PÁNĚ
Lidečko
5:00 vigilie vzkříšení (jitřní)
neděle 21. dubna
za živé a + farníky
Hor. Lideč
9:00 na poděkování za dar života s prosbou o BP a
sbírka na seminář
ochranu PM pro živou rodinu
žehnání pokrmů
Lidečko 10:30 na poděkování Bohu za všechny přijaté milosti a
dary v celé naší farnosti od minulých Velikonoc
Lidečko 14:30 Te Deum a novéna k Božímu milosrdenství
KVĚTNÁ NEDĚLE
14. dubna

Dnes se koná pobožnost křížové cesty z Lidečka do Horní Lidče za vnitřní uzdravení a
odpuštění. Začátek je v 14:00 před kostelem v Lidečku.
Nácvik ministrantů na obřady bude ve středu v Horní Lidči po mši a v Lidečku v 19:00 v kostele.
V pátek a v sobotu po ranních chválách v 9:00. Vezměte si také svůj ministrantský oblek na oprání.
Krabičky s postní almužnou odevzdejte dnes do připraveného koše (krabice) u vchodu.
Objednané velikonoční svíce budou k vyzvednutí ve čtvrtek 0,5 hodiny před mší svatou na
faře v Lidečku a v past. centru v Lidči. Také si můžete dnes za 40,- Kč zakoupit malé paškálky.
Velký úklid kostela v Lidečku bude v úterý 16. dubna od 16:00. Tradičně se ho účastní rodiče
prvokomunikantů. Přijďte ale pomoci i ostatní, prosíme o pomoc hlavně chlapy. Na Bílou
sobotu potom bude mít od 18:00 úklid skupinka č.6.
Scholička z Lidečka děkuje všem, kdo jste přispěli minulou neděli při misijním jarmarku.
Na účet PMDD se odeslalo krásných 15 591,- Kč.
Misijní jarmark v Horní Lidči se koná dnes po mši svaté v pastoračním domě. Všichni jste
srdečně zváni.
Děkuji moc všem ženám, které přišly v týdnu na úklid fary.
Na stolku u obětních darů se zapisujte po dvojicích na celonoční bdění s Kristem
v Getsemanské zahradě na Zelený Čtvrtek.
Tak jako minulý rok bych chtěl všechny pozvat po vigilii vzkříšení na společné agapé
(hostinu lásky). V Horní Lidči po mši sv. ve 20:00 v pastoračním domě a v Lidečku po „jitřní“
v 5:00 v malém sále KD. Každý, prosím, přineste něco na jídlo (sladké, slané, tučné…).
Pití bude zajištěno z farních zdrojů. V Lidečku můžete tyto „dobroty“ nosit na Bílou sobotu
od 16 do 17 hodin do KD a v Horní Lidči min. 0,5 hodiny před mší sv. do pastoračního domu.
Jménem všech eskymáků zvu všechny děti z Doby sněhové v neděli 21. dubna v 15:00 na
faře na „Velikonoce v Grónsku“. Při této příležitosti také oslavíme společnou výhru
Frekvence 1.
V sobotu 25. května přijedou do naší farnosti Lamačské chvály. Jako přípravu na tuto
duchovní akci se chceme 40 dní spojit v modlitbě papeže Františka k Panně Marii za
osvobození od zla a rozvázání všech pout, které nám brání ve sjednocení s Bohem. Pokud se
chcete k této aktivitě připojit, můžete si modlitbu vzít vzadu na stolku v košíčku.
Triduum ve farnosti
Zelený čtvrtek
mše na památku
Večeře Páně
Velký pátek
památka umučení Páně
Bílá sobota
den modliteb u
Kristova hrobu
Vigilie vzkříšení
Velikonoční neděle

filiální kostel Horní Lideč
farní kostel Lidečko
16:30 mše sv.
18:00 mše sv.
bdění v Getsemanech do 21:00 celonoční bdění v Getsemanech
8:00 RCH a modlitba se čtením
12:00 KC + novéna k BM
15:00 Velkopáteční obřady
8:00 RCH a modlitba se čtením
9-15 modlitby u Kristova hrobu
15:00 novéna k BM
20:00 mše sv.
9:00 mše sv. + Te Deum

8:00 RCH a modlitba se čtením
12:00 KC + novéna k BM
17:00 Velkopáteční obřady
8:00 RCH a modlitba se čtením
9-18 modlitby u Kristova hrobu
15:00 novéna k BM
5:00 (jitřní) mše sv.
10:30 mše sv.
14:30 Te Deum + novéna k BM

