informátor římskokatolické farnosti Lidečko

Slavnost NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
24. června 2018
1.čtení: Iz 49, 1-6 * Dám tě národům jako světlo.
Žalm: Ž 139* Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.
2.čtení: Sk 13, 22-26 * Jan kázal před příchodem Kristovým.
Evangelium: Lk 1, 57-66.80 * Jeho jméno je Jan.
Úryvek „evangelia o dětství Křtitele“ je Lukášem sestaven podobně jako vyprávění o Kristu
na základě souběžného schématu: zvěstování, narození, hymny, růst. Středem je narození
dítěte, které je zcela Božím darem, neboť se narodilo z neplodné matky. Naprostá novost tohoto
daru a tohoto slova je doložena také jménem Jan (Bůh je milostivý), které vyjadřuje "milost",
jíž Bůh zahrnuje a přetváří svého vyvoleného, takže se stane "omilostněným", milým u Boha i
u lidí. Na Boží zjevení v dítěti Janovi reaguje společenství bázní, která je úkonem víry, klanění
a chvály. Závěrečná věta: "Vždyť ruka Páně byla s ním", a další připojená o podivuhodném
růstu dítěte připomínají tytéž vlastnosti, jež se budou plně opakovat u Krista.
BOHOSLUŽBY OD 24. ČERVNA DO 1. ČERVENCE 2018
neděle 24. června
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
slavnost NAROZENÍ Hor. Lideč
9:00 za + z rodiny Slánské a Molejové a BP pro
SV. JANA KŘTITELE
ž.rodinu a DO
Lidečko 10:30 za + Ladislava Juřičku - 1. výročí úmrtí
Lidečko 19:00 triduum matek
pondělí 25. června
Lidečko 18:00 za + manžela, + rodiče, + z rodiny Kulíškovy
(slouží otec Ivan Fišar)
úterý 26. června
Lidečko
mše svatá nebude
středa 27. června
Hor. Lideč 17:30 za + Ladislava Brhla, dvoje + rodiče a BP pro
ž.rodinu
čtvrtek 28. června
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
památka sv. Ireneje,
Lidečko 18:00 za + Ivanku Matochovou a BP pro ž.rodinu
biskupa a mučedníka
pátek 29. června
Hor. Lideč
9:00 za + Ivu Slánskou, + rodiče a živou rodinu
Slavnost SV. PETRA A
Lidečko 16:30 na poděkování za uplynulý školní rok, za školáky,
PAVLA, APOŠTOLŮ
studenty a zvl. za naše deváťáky a jejich rodiny
sobota 30. června
Lidečko
7:00 za + manžela, dvoje + rodiče a Boží ochranu pro
svátek Výročí
živou rodinu
posvěcení katedrály
Hor. Lideč 10:30 svatební mše svatá Pavluš – Sochorová
(oddává otec Jan Bleša)
13. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + kmotry Bučkovy, jejich rodiče a sourozence
1. července
a DO
Hor. Lideč
9:00 za + Františka a Marii Filákovy a živou rodinu
Lidečko 10:30 za + Františka Machů - 1. výročí úmrtí

Úklid kostela: v sobotu 30. června po mši svaté čísla domů 281 – 300.
Ohlášky před sňatkem: Michal Pavluš ze Vsetína a Stanislava Sochorová z Valašských
Příkaz si udělí v sobotu 30. června 2018 v 10:30 ve filiálním kostele v Horní Lidči svátost
manželství.
Na Přífarní tábor v Lidečku bylo přihlášeno 20 dětí. Tím je kapacita naplněna. Další
přihlášené děti budou zařazeny do seznamu náhradníků.
Poděkování Pánu Bohu za uplynulý školní rok a přivítání prázdnin se bude konat
v pátek při mši svaté v 16:30 hodin v Lidečku. Přijďte i s dětmi poděkovat Bohu a také
poprosit za ochranu při prázdninách. Po skončení mše vás srdečně zvu na slavnostní táborák
na farní zahradu. Můžete se těšit také na hry, soutěže a letní kino. Chléb a něco na opékání
si vezměte každý z domu. Pivo, nealko, hořčici a kečup zajistíme z farních zdrojů. Během
večera také bude vyhlášení celoroční účasti na dětských mších svatých. Vezměte si tedy
s sebou vyplněné cestovní pasy s vlaječkami zemí i jednotlivými hesly.
V neděli 8. července při mši svaté v 10:30 přijede do naší farnosti TV Noe a bude živě
přenášet mši svatou. Přijďte, prosím, v hojném počtu na tuto mši svatou, ať vytvoříme
srdečnou rodinnou atmosféru.
Přijměte pozvání na pouť na kole na Koncert lidí dobré vůle a na Slavnost sv. Cyrila a
Metoděje na Velehradě. Budeme společně odjíždět ve středu 4. července v 9:00 od kostela.
Přespávat budeme ve stanech na zahradě sester Cyrilek. Všechny věci se povezou farním
autem.
Pozvání na 29. Mladifest v Medjugorje - setkání mládeže celého světa, společné prožívání
víry, radosti a zpěvu. Zájezd se koná ve spolupráci s CK Vanado od 29. 7. do 7. 8. 2018.
Cena za dopravu: studenti bez příjmu 2500,- / ostatní 2900,- Kč. Ubytování v penzionu
s polopenzí za 150 euro. Odjezd v neděli 29.7. odpoledne v 17:00 z Brumova přes Lidečko
do Soběchleb. Přihlášky a informace na email: jose.brasero@seznam.cz, telefon
731 621 105. Podrobné info na plakátech.
Přespání pro holky z Hor. Lidče od 5. do 7. třídy v pastoračním centru v sobotu 30. 6.
Nejprve by byl menší výlet na Pulčiny, opékání špekáčků a ráno bychom šli společně na mši
svatou. Přihlásit se můžete do úterý na emailu: mkhl159@seznam.cz
V sobotu 30. 6. v 9:30 v katedrále v Olomouci budou vysvěceni 3 novokněží - Ondřej
Poštulka, Jiří Šůstek a Jan Svozilek . Pamatujte na ně, prosím, ve svých modlitbách.
Nejbližší primici bude mít otec Jiří Šustek v neděli 1. 7 v 14:30 v Pozlovicích.
Centrum pro rodinu Val. Klobouky zve všechny mladé ve věku 12-17 let na LETNÍ
HUDEBNÍ KURZ v termínu od 23. do 27. července, který bude probíhat v prostorách
pastoračního domu ve Val. Kloboukách. Náplní kurzu je hlasová hygiena, pěvecká technika,
sborový zpěv, hra na hudební nástroje – to vše pod vedením lektorky Marie Vaňkové,
absolventky konzervatoře v Kroměříži a studentky konzervatoře v Praze. Cena kurzu je
700,- Kč. Více informací na plakátku na nástěnce nebo na tel. čísle 733 220 753.
Mládež valašskoklobuckého děkanátu pořádá od 2. do 5. července tradiční pěší pouť
na Velehrad. Přihlašovat se můžete na ogarvk@gmail.com nebo na facebooku. Cena na
ubytování a stravu 200,- Kč. Podrobné informace na plakátku nebo na facebooku mládeže
děkanátu.
Chválový večer na zahradě pastoračního domu ve Valašských Kloboukách se koná v
sobotu 30. 6. v 18:30. Jste srdečně zváni.

