Ohlášky před sňatkem: Miroslav Janáč, Lidečko 473 a Michaela Matochová, Lidečko 330
si udělí v sobotu 7.9.2019 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

21. neděle v mezidobí

25. srpna 2019

1. čtení: Iz 66,18-21*Přivedou všechny vaše bratry ze všech národů.
Žalm: Žl 117,1.2*Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
2. čtení: Žid 12,5-7.11-13*Pán trestá toho, koho má rád.
Evangelium: Lk 13,22-30*Přijdou a zaujmou místo u stolu v Božím království.
Sledujeme Ježíše na poslední cestě do Jeruzaléma, kde ho čekají události Velikonoc. Pro
čtenáře je důležité zaslechnout důraz na závěrečná slova o záchraně pohanů.
BOHOSLUŽBY OD 25. SRPNA DO 1. ZÁŘÍ 2019
21. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
25. srpna
Hor. Lideč
9:00 za + manžela, syna, + rodiče a BP pro živou
rodinu Sekulovu
sbírka pro papeže
Lidečko 10:30 za + Jiřího Klimka - 1. výročí úmrtí a + syna Matea
Františka na chudé
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu
Lidečko 14:00 adorace a svátostné požehnání
pondělí 26. srpna
Lidečko 15:30 pohřeb + Anny Brhlové
Lidečko 18:00 za + Ludmilu Išpoldovu - 1. výročí úmrtí
úterý 27. srpna
mše sv. nebude
památka sv. Moniky
středa 28. srpna
Hor. Lideč 18:00 za živé a + pětašedesátníky
památka sv. Augustina
čtvrtek 29. srpna
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
památka umučení sv.
Lidečko 18:00 za + Augustýna Jařaba, + syna, zetě a BP pro
Jana Křtitele
ž.rodinu
pátek 30. srpna
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 na poděkování za 60 let, s prosbou o BP pro ž. r.
Lidečko 18:00 za + rodiče Manovy, + syna, + snachu a BP pro
živou rodinu
Lidečko 19:00 večer chval (na farní zahradě)
sobota 31. srpna
Lidečko
7:00 za + otce Františka Nováka, + syna Josefa, rodiče
z obou stran a živou rodinu
Lidečko 12:30 udílení svátosti křtu (jáhen Dominik)
22. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + Antonína Bučka, jeho + bratra, + rodiče, BP
1. září
pro živou rodinu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky (žehnání aktovek)
Lidečko 10:30 na poděkování za prázdniny, s prosbou o BP pro
nový školní rok (žehnání aktovek)
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu
Pulčín 15:00 za + Oldřicha Trochtu, za všechny + z rodiny a za
Boží ochranu pro živou rodinu

Obec Lužná a Valašská Polanka vás srdečně zvou na benefiční talk show P. Zbigniewa
Czendlika: Postel, hospoda, kostel. Akce se koná v pondělí 2. září v 19 hodin v KD Valašská
Polanka. Předprodej vstupenek na obecním úřadě v Lužné, cena 250,- Kč. Výtěžek benefice
bude použit na dostavbu kapličky v Lužné.
Jak jistě víte z médií, koná se letošní rok u příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky
České od 11. do 13. listopadu 2019 národní pouť do Říma. Pokud máte zájem se této pouti
zúčastnit, mnoho cestovních kanceláří pořádá poutní zájezdy. Česká biskupská konference
rozhodla, že se v každé farnosti uspořádá sbírka, která se potom při pouti předá papeži
Františkovi jako dar. Pro ty, kdo darují 200,- Kč a více je připravena pamětní mince sv.
Anežky České. V naší farnosti proběhne sbírka tuto neděli. Vzadu na stolku je připravený
arch, do kterého zapište své jméno a výši daru, abychom věděli kolik pamětních mincí
objednat.
Arcidiecézní pouť rodin se koná v sobotu 31. srpna 2019 na Svatém Hostýně. Poutní mše
svatá začne v 10:15 hodin a hlavním celebrantem je otec arcibiskup Jan Graubner.
Stále se ještě můžete v cestovní kanceláři Riviera Tour přihlašovat na poutní zájezd na
Slovensko, který se koná v termínu 16. - 20. září. Podrobné informace jsou na plakátku,
který si můžete vyzvednout vzadu na stolku. Cena je pro všechny 7.590,- Kč a je v ní obsaženo
kromě cestovního pojištění všechno. Navštívíme hlavní poutní místa Slovenska (Butkov,
Rájeckou Lesnou, Litmanovou, Levoču, Mariánku, Šaštín a Skalku nad Váhom) a ještě se
zrelaxujeme v termálních lázních v Rájeckých Teplicích a Tatralandii. Je volných posledních
12 míst.
Pouť do Žarošic v sobotu 14. září. Odjezd ze Střelné ve 12 hodin, z Horní Lidče 12:10 a
z Lidečka 12:15. Cena 300,- Kč, krojovaní 150,- Kč. Přihlašovat se můžete v sakristii, kde
společně se jménem a číslem domu uveďte i své telefonní číslo nebo osobně u Marty Řehákové
(tel.č.: 731023637). Pojeďte se společně modlit za navrácení rodin pod ochranu Panny Marie.
Kurz pro pastorační pomocníky se bude konat na Vsetíně od 12. října 2019 do 18. dubna
2020. Kurz je otevřen především pro toho, kdo chce více pomáhat ve farnosti, ale i pro
každého, kdo se chce stát uvědomělejším křesťanem a chce prohloubit svoji víru. Přihlášku
s potřebnými informacemi si můžete vyzvednout vzadu na stolku a odevzdat ji vyplněnou
nejpozději do 15. září na faře.

