Úklid kostela: skupinka číslo 7.
Tento týden budu od 9:00 navštěvovat nemocné. Ve středu Horní Lideč, ve čtvrtek Lidečko
dolní konec a v pátek Lidečko horní konec.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

31. neděle v mezidobí

4. listopadu 2018

1.čtení: Dt 6, 2-6 * Slyš, Izraeli: Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem!
Žl 18,2-3a.3bc-4.47+51ab * Miluji tě, Hospodine, má sílo!
2.čtení: Žid 7, 23-28 * Ježíš je navěky, a proto jeho kněžství nepřechází na nikoho jiného.
Evangelium: Mk 12 ,28b-34 * To je první přikázání. Druhé je mu podobné.
Obě přikázání jsou známa už ze Starého zákona. A tak staví-li je učitel Zákona na první místo,
blíží se Božímu království. To totiž ze Starého zákona vyrůstá, není vůči němu v protikladu.
BOHOSLUŽBY OD 4. LISTOPADU DO 11. LISTOPADU 2018
31. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
4. listopadu
Hor. Lideč
9:00 za + Amálii Baklíkovu, + manžela, BP pro ž.r.
Lidečko
10:30 za + manželku Ludmilu Pastorčákovu, + dceru,
sbírka na charitu
+ snachu, BP pro živou rodinu
Lidečko
14:00 dušičková pobožnost v kostele a na hřbitově
pondělí 5. listopadu Hor. Lideč
16:30 za DvO a za + na které nikdo nepamatuje
Lidečko
18:00 za + Ludmilu Kubicovu - 1. výročí úmrtí
úterý 6. listopadu
Hor. Lideč
16:30 za + rodiče, jejich + syna, ochranu PM a BP pro
živou rodinu Liškovu
Lidečko
18:00 za + rodiče, + dceru a DvO
středa 7. listopadu
Hor. Lideč
16:30 za + z rodiny Manové, Krajčové a Šeré
Lidečko
18:00 za + rodiče Hynkovy, + syna, + předky, dar
zdraví a BP pro rodinu Hynkovu
čtvrtek 8. listopadu
Hor. Lideč
15:00 za + rodiče, jejich + syna Karla, snachy a za dar
zdraví a BP pro celou rodinu Fojtů
Lidečko
17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko
18:00 za + Františku Slováčkovu - 1. výročí úmrtí
pátek 9. listopadu
Hor. Lideč
15:30 adorace a svátost smíření
svátek Posvěcení
Hor. Lideč
16:30 za + rodiče, BP pro celou rodinu Bělotovu
lateránské baziliky
Lidečko
18:00 za + rodiče Suré a Čokavcovy, + děti, Josefa
(5.třída)
Bělašku, DvO, dar zdraví a ochranu PM pro ž. r.
sobota 10. listopadu
Lidečko
7:00 za + rodiče Krajčovy, jejich + děti, vnuka a BP
památka sv. Lva
pro živé rodiny
Velikého, papeže
32. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + rodiče Františákovy, 2 + syny, + vnuka a
11. listopadu
živou rodinu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko
10:30 za + manžela, + rodiče z obou stran, BP pro
živou rodinu
Lidečko
11:45 udílení svátosti křtu
Pulčín
15:00 za + rodáky a obyvatele z Pulčína

V pátek po mši svaté bude v kostele setkání všech členů společenství Eucharistická
hodina. V naší farnosti je přihlášeno 120 členů, přijďte, prosím, všichni.
Setkání schol se uskuteční v sobotu 17. listopadu 2018. Bez vašich darů, by se tato akce
nemohla uskutečnit. Prosíme jako každoročně o finanční podporu. Od dnešní neděle bude
v obou kostelích u obětních darů pokladnička, kam můžete přispět. Zároveň prosíme o
modlitbu za celé setkání, za organizátory i účastníky. Hlavním hostem setkání bude náš otec
arcibiskup Jan. Za vaši štědrost vám děkuje schola z Lidečka.
V pátek večer 16. listopadu, před setkáním schol, vás srdečně zvu na Večer chval s kapelou
Chvály Olomouc. Začátek je v 19:00 v kostele v Lidečku.
Přijměte srdečné pozvání na Konferenci o evangelizaci, která se uskuteční v Olomouci ve
dnech 23.-24. listopadu. Podrobné informace a kontakty k přihlášení jsou na plakátku.
Úmysl apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2018: aby naše představa
o Bohu vycházela ze zjevení obsaženého v Písmu a utvářela nás v radostné a svobodné Boží
děti a také za to, aby jazyk srdce a dialogu vždy převážil nad jazykem zbraní.
V sobotu 10. listopadu v 8:00 na faře se koná ministrantská schůzka všech ministrantů
z farnosti. Vezměte si i sportovní oblečení a obuv, po skončení schůzky půjdeme do
tělocvičny.
V sobotu večer v 20:00 zvu taktéž na faru všechny mladé ke společné modlitbě, rozjímání
nad Písmem svatým a vzájemnému sdílení.
Ve čtvrtek 8. listopadu se v 19:00 koná na faře společné setkání ekonomické a pastorační
rady farnosti.
Tento týden si můžete v sakristii naposledy zakoupit kalendáře na rok 2018.
V pondělí po mši svaté se začínají v sakristii zapisovat úmysly mší svatých na 1. pololetí
roku 2019.
Sbírky v říjnu 2018
7.10.
14.10.
21.10. sbírka na misie
28.10.

Lidečko 7:30
4482,5153,25312,6475,-

Horní Lideč 9:00
5469,5698,28442,5273,-

Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí za vaši štědrost.

Lidečko 10:30
6627,5628,28546,6119,-

