Úklid kostela: č. 361-380. Úklidové prostředky byly přesunuty z „podschodů“ na pavlač
k záchodům ve starém KD.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 7. LEDNA 2018
Když byl Pán Ježíš pokřtěn, otevřelo se nebe, objevil se nad ním Duch svatý jako holubice
a ozval se hlas Otce: „To je můj milovaný Syn, v němž jsem si zalíbil.“
1.čtení: Iz 55, 1-11 * Pojďte k vodě, poslouchejte, a naplní vás nový život!
Žalm: Iz 12,2-3. 4bcd. 5-6 * Budeme vážit vodu s radostí z pramenů spásy.
2.čtení: 1 Jan 5,1-9 * Duch, voda a krev.
Evangelium : Mk 1,6b-11 * Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!
Křest v Jordánu je zásadním znamením Ježíšova poslání. Ježíš zde symbolicky bere hříchy
lidí na sebe z vody Jordánu, kde je stejně symbolicky zanechávali Janovi kajícníci. Proto
sestupuje až po křtu holubice (nejde o znamení svátosti): Otcova láska – Duch svatý – se plně
projevila.
neděle 7. ledna
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
končí vánoční doba
pondělí 8. ledna
úterý 9. ledna

BOHOSLUŽBY OD 7. LEDNA DO 14. LEDNA 2018
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
Hor. Lideč
9:00 za + Antonína a Františku Chupíkovy
Lidečko
10:30 za živou a + rodinu Smolíkovu
Lidečko
14:00 adorace a svátostné požehnání
Lidečko
18:00 za + Jana a Františku Haspalovy, + z rodiny a Boží
pomoc pro živou rodinu
Lidečko
7:00 za + manžela, 2 + rodiče a BP pro živou rodinu

středa 10. ledna
čtvrtek 11. ledna

Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

pátek 12. ledna

Hor. Lideč
Hor. Lideč

mše svatá pro
rodiče a děti

Lidečko

sobota 13. ledna

Lidečko

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
14. ledna

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

17:30 za + rodiče, syny, BP pro živou rodinu
17:00 adorace za prezidentské volby, svátost smíření
18:00 za + syna Josefa Nováka, + manžela, dvoje +
rodiče a živou rodinu
15:30 adorace za prezidentské volby, svátost smíření
16:30 z + rodiče Janušovy, + syna, + z rodiny a BP pro
ž.rodinu
18:00 za + rodiče Hildu a Karla Vráblovy, + bratra Karla
a BP pro živou rodinu
7:00 za + manžela, + z rodiny z obou stran, BP a
ochranu Panny Marie a dary Ducha Svatého pro
rodinu Martinkovu a Kovářovu
17:00 koncert křesťanské skupiny GOOD WORK
7:30 za + Josefa Hyžáka, snachu, Boží ochranu pro
rodinu Vaculčíkovu
9:00 za živé a + farníky
10:30 za + Josefa Talafu, s prosbou o Dary Ducha Sv.
pro ž.rodinu
14:00 adorace a svátostné požehnání

Poděkování za rekordní výtěžek Tříkrálové sbírky. Vybralo se v Horní Lidči 70.344,-Kč
v Lidečku 110.409,-Kč. Děkuji všem koledníčkům, vedoucím skupinek, těm, kteří
připravovali občerstvení a počítali peníze a zvláště organizátorkám celé akce Lence Ryzové
a Patricii Novákové.
Pro koledníky se dnes ve 14.00 promítá v kině Vatra ve Vsetíně film „Já Padouch 3“.
Jubilejní 10. Farní ples: se koná v sobotu 3. února 2018 v KD v Lidečku. Začátek v 19:00,
vstupné 120,- Kč. K tanci a poslechu hraje skupina VIVIAN Band. Vstupenky budou v
předprodeji u paní Mileny Pavlíkové v Lidečku a paní Věry Povalačové v Horní Lidči.
Prosíme štědré farníky o dar do tomboly.
Kapličkový ples v Lužné na podporu stavby kaple se koná v sobotu 13. ledna v 19:00 v KD
v Lužné. Pokud budete mít zájem, můžete toto dílo podpořit zakoupením vstupenky. Jsou u
nás v sakristii.
Koncert křesťanské hudební skupiny GOOD WORK (dříve Paprsky) v sobotu
13. ledna 2018 od 17:00 ve farním kostele v Lidečku. Doporučené vstupné je 100,- Kč.
Sbírky v prosinci 2017
3.12.2017
10.12.2017
17.12.2017
24.12.2017
25.12.2017
26.12.2017
31.12.2017

Lidečko 7:30
5016,5437,5525,10206,10847,9146,5535,-

Horní Lideč 9:00
5862,5424,5963,8392,12078,10015,7538,-

Lidečko 10:30
6032,4461,6423,-----14792,1979,- Pulčín
6607,-

Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí!!!
Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám
Milí přátelé, sestry a bratři,
jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a
suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat o budoucnosti naší vlasti.
Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne volba prezidenta České republiky.
Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás všech má
v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování naší země.
Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít význam křesťanských hodnot pro
společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve veřejném životě,
stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích.
Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť jsme při
výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále pamatujeme na
politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za rozhodování nejen v těžkých
pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě.
Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před 28 lety
získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes: svatá
Anežko, stůj při nás v době rozhodování.
Vaši čeští a moravští biskupové

