informátor římskokatolické farnosti Lidečko

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

2. prosince 2018

1.čtení: Jer 33,14-16 * Vzbudím Davidovi zákonitý výhonek.
Žl 25,4-5ab.8-9.10+14 * K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.
2.čtení: 1 Sol 3,12 - 4,2 * Ať Pán posilní vaše srdce, až přijde Kristus.
Evangelium: Lk 21,25-28.34-36 * Blíží se vaše vykoupení.
BOHOSLUŽBY OD 2. PROSINCE DO 9. PROSINCE 2018
1. neděle adventní
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
2. prosince
Hor. Lideč
9:00 za + Marii Vaculkovu - 1. výročí úmrtí
žehnání adventních
Lidečko
10:30 za + Milana Harnádka - 1. výročí úmrtí
věnců
Pulčín
15:00 za + Ivu Slánskou, živou a + rodinu
pondělí 3. prosince Hor. Lideč
6:15 roráty – na poděkování za ochranu Panny
památka sv. Františka
Marie s prosbou za nemocné z rodiny
Xaverského
Lidečko
18:00 za + manžela, 2 + rodiče a živou rodinu
úterý 4. prosince
Lidečko
6:15 roráty - za 2 + rodiče, všechny + z obou stran,
DvO a živou rodinu Machů
Hor. Lideč
14:30 pohřeb + Josefa Filáka
středa 5. prosince
Hor. Lideč
6:15 roráty - za + Annu Plškovu - 1. výročí úmrtí
Hor. Lideč
7 - 8 svátost smíření
čtvrtek 6. prosince
Lidečko
15:00 svátost smíření pro děti a mládež
sv. Mikuláše, biskupa
Lidečko
16:00 adorace a svátost smíření
Lidečko
17:00 za + Ludmilu Žídkovu - 1. výročí úmrtí
„mikulášská návštěva“
Lidečko
19:00 svátost smíření - 3 kněží
pátek 7. prosince
Lidečko
8 - 9 svátost smíření
památka sv. Ambrože, Hor. Lideč
15:30 adorace a svátost smíření
biskupa a uč. církve
Hor. Lideč
16:30 za + rodiče Boženu a Josefa Šeré, + syna a DvO
„mikulášská návštěva“
První pátek
Lidečko
18:00 za + Marii Talašovu - 1. výročí úmrtí
sobota 8. prosince
Hor. Lideč
7:30 za úctu k lidskému životu a jeho ochranu od
Slavnost PANNY
početí až do smrti
MARIE, POČATÉ BEZ
Lidečko
9:00 za + manžela Aloise, rodiče z obou stran a Boží
POSKVRNY
ochranu pro živé rodiny
PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Lidečko
14:30 adorace a svátostné požehnání
2. neděle adventní
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
9. prosince
Hor. Lideč
9:00 za + Jaroslava Matyáše, 2 + rodiče, BP pro ž.r.
Lidečko
10:30 za + manžela Jana Krahulíka, 2 + rodiče,
+ bratra a BP pro živou rodinu
Hor. Lideč
14:00 svátostné požehnání v kostele a setkání s rodiči
třeťáků v pastoračním domě (Betlémě)

Adventní duchovní obnova s Kateřinou Lachmanovou v sobotu 8. prosince 2018 v KD
v Lidečku. Zahájení v 9:00 mší svatou v kostele, závěr v 14:30 adorací a požehnáním
v kostele. Přihlášky odevzdejte nejpozději do úterý 4. prosince, kvůli nahlášení obědů.
Přihlašovat se můžete na faře, v sakristii nebo přes email.
Úklid kostela: skupinka číslo 11.
Zkouška sboru na Vánoce bude v pondělí a ve čtvrtek vždy v 19:00 na faře. Přijďte
v hojném počtu, zvláště potřebujeme posílit ženské hlasy.
Přijměte srdečné pozvání na divadelní představení našich dětí a mládeže „Oslava
narozenin“, které se bude konat ve středu 12. prosince v 17:00 v KD v Lidečku v rámci
projektu „Česko zpívá koledy“. Přijďte s námi podpořit mladé ochotníky a naladit se
v adventním čase na to, co nás o Vánocích čeká.
Rorátní mše svaté budou v Lidečku v úterý v 6:15 a v sobotu v 7:00 a v Horní Lidči v pondělí
a ve středu vždy v 6:15. Děti, shromážděte se s rozsvícenými lampičkami v předsíni kostela,
odkud spolu s ministranty půjdeme slavnostním průvodem. Přijďte, opravdu v hojném počtu,
připravovat cestu Pánu Ježíši. Po mši svaté vás srdečně zvu na snídani na faru nebo do
pastoračního centra. Prosím ochotné maminky, zvláště z řad letošních třeťáků, aby se do
přípravy snídaní zapojily. V Lidečku se hlaste Kateřině Ščotkové a v Horní Lidči se ochotné
maminky zapisujte dnes po mši svaté v sakristii. Na rorátech si budeme číst příběhy o svatém
Františkovi, který jako první postavil jesličky. Dnes po mši svaté si také můžete vzít Adventní
misijní kalendář s úkolem na každý den, který si po jeho splnění budete doma postupně
vybarvovat.
Advent ve farnosti i v rodinách prožívejte s vnitřní radostí a touhou po Kristu. Přicházejte
častěji na roráty i večerní mše svaté, udělejte si čas na duchovní obnovu. Doma se společně
modlete u adventního věnce, čtěte Písmo svaté a také se dobře připravte na vánoční svátost
smíření.
Pomůcky k plodnému prožití adventní doby jsou k rozebrání vzadu v kostele vedle
tiskovin. K dispozici je tam Adventní kalendář na ledničku, brožurka Průvodce adventem a
záložka Adventní čtení v Bibli s modlitebním úmyslem na každý den. Pamatujte i na ostatní a
vezměte si pouze po 1 ks do rodiny.
Misijní klubko v Horní Lidči vás všechny srdečně zve na adventní misijní jarmark, který
bude v neděli 9. prosince po mši sv. v budově Betléma. Těšit se můžete na výrobky dětí,
misijní koláč, kávu či čaj. Těšíme se na vás.
Vzadu jsou zdarma k rozebrání kalendáře „Bůh nechce smutné tváře“ na podporu stavby
nového kostela v Brně-Líšni. V kalendáři je složenka, kde podle potřeby můžete přispět.
Veřejná prezentace architektonické studie nového farního centra a úpravy stávající fary a
okolí s panem Ing.arch. Janem Vojtíškem bude v pátek 7. 12. v 19:00 v kostele v Lidečku.
Sbírky v listopadu 2018
4.11. sbírka na charitu
11.11.
18.11.
25.11. sbírka na farnost

Lidečko 7:30
20793,5454,5153,20149,-

Horní Lideč 9:00
15134,5981,6032,11471,-

Lidečko 10:30
12619,5573,5320,16086,-

