informátor římskokatolické farnosti Lidečko

3. NEDĚLE POSTNÍ 4. března 2018
Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí z léčky.
Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!
1. čt. - Ex 20, 1-7 * Zákon byl dán skrze Mojžíše.
Žalm - Žl 19, 8.9.10.11 * Pane, ty máš slova věčného života.
2. čt. - 1 Kor 1, 22-25 * Kážeme Krista ukřižovaného.
Evangelium - Jan 2, 13 -25 * Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím. Očištění
chrámu je prorockým znamením očisty a prohloubení tehdejšího náboženského života.
Namísto náboženství smíšeného se zištností Ježíš přináší postoj k Bohu zbavený sobeckých
zájmů. Tento nový postoj není už soustředěný na viditelný chrám jakožto místo Boží
přítomnosti. Novým chrámem je nyní samotné Ježíšovo tělo. Jako byl stan během putování
pouští místem setkání s Bohem, tak je nyní Ježíš „stanem“ setkávání. Tuto novou Boží
přítomnost v Ježíši Kristu je však možné poznat jen díky světlu vzkříšení.
BOHOSLUŽBY OD 4. BŘEZNA DO 18. BŘEZNA 2018
Lidečko
7:30 za + rodiče Ščotkovy a Dlabajovy, BP pro ž.r.
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko
10:30 za + manžela, dceru, rodiče, sourozence, DO
Lidečko
14:00 pobožnost KC - rodiče třeťáků/H.Lideč - maminky
pondělí 5. března
Lidečko
18:00 za + manžela, + vnuka, + z rodiny a BP pro živé
z rodiny Kurtinovy
úterý 6. března
mše svatá nebude
středa 7. března
Hor. Lideč 17:30 za + Marii Kubkovou - 1. výročí úmrtí
čtvrtek 8. března

3. NEDĚLE POSTNÍ
4. března

pátek 9. března
sobota 10. března
4. NEDĚLE POSTNÍ
11. března
pondělí 12. března
úterý 13. března
středa 14. března
čtvrtek 15. března
pátek 16. března

Lidečko
Lidečko

17:30 pobožnost křížové cesty - scholička
18:00 za + rodiče Filákovy, + syna, dar zdraví a BP pro ž.r.

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Lidečko

7:30
9:00
10:30
14:00
18:00
7:00

za živé a + farníky
za + Josefa Mikesku - 1. výročí úmrtí
za + rodiče Sekulovy, BP pro živou rodinu
pobožnost KC - maminky/H.Lideč – otec Petr
za + manžela, + dceru, + syna, BP pro ž.r. Machů

Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Hor. Lideč

17:30
17:00
18:00
15:00
16:00

za + rodiče Krajčírovy
adorace, svátost smíření
za + Josefa Putalu
adorace, svátost smíření
pobožnost křížové cesty- třeťáci

sobota 17. března
5. NEDĚLE POSTNÍ
18. března

Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko

16:30
17:30
18:00
7:00
7:30
9:00
10:30

pobožnost křížové cesty- třeťáci
za + rodiče Ryzákovy, jejich děti a BP pro ž.r.
za + Františka Ščotku, + rodiče, + děti, BP pro ž.r.
za živé a + farníky

za dar zdraví a poděkování za dar života pro rodinu
Smolíkovu
Lidečko
14:00 pobožnost KC – schola, H. Lideč - schola
Úklid kostela: č. 521-560 v pátek po mši svaté
Č. 1 – 20 v sobotu ve 12:00 po zpovědi

Zkouška sboru na Velikonoce bude ve čtvrtek v 19:00 na faře.
Společné děkanátní setkání mládeže děkanátů Vsetín a Vizovice bude v sobotu 24. března
2018 ve Štípě u Zlína pro všechny mladé od 13 ti let. Čeká na vás pestrý program. Z děkanátu
se budou objednávat autobusy, proto se přihlašujte, co nejdříve. Animátoři děkanátu se
rozhodli, že se bude přihlašovat pouze u kněží ve farnostech. Cena 100,- Kč za dopravu a
registraci.
Vzadu na stolku s tiskovinami je zdarma k rozebrání kniha o růstu v duchovním životě od
P. Marka Dundy „ Krokodýl aneb můžeš růst“ a také si zde můžete vzít nějaké kalendáře.
.

