Úklid kostela: skupinka číslo 3.
Schůzka organizátorů farního plesu bude ve čtvrtek 3. ledna v 19:00 na faře.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

SVÁTEK SVATÉ RODINY

30. prosince 2018

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA
1.čtení: 1 Sam 1,20-22.24-28 * Odevzdávám ho Hospodinu na všechny dny.
Žalm: 84,2-3.5-6.9-10 * Blaze těm, kdo přebývají v tvém domě, Bože.
2.čtení: 1 Jan 3,1-2.21-24 * Smíme se nazývat Božími dětmi, a jimi také jsme!
Evangelium: Lk 2,41-52 * Rodiče našli Ježíše uprostřed učitelů.
BOHOSLUŽBY OD 23. PROSINCE 2018 DO 6. LEDNA 2019
neděle 30. prosince
Lidečko
7:30 za + manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu
SVÁTEK SVATÉ
Františákovu
RODINY JEŽÍŠE,
Hor. Lideč
9:00 Za celou živou a + rodinu Liškovu a Poláchovu
MARIE A JOSEFA
Lidečko 10:30 za živé a + farníky, zvl. za požehnání pro manžele
a rodiny naší farnosti
pondělí 31. prosince
Lidečko 17:00 na poděkování Bohu za uplynulý rok 2018
úterý 1. ledna
Lidečko
7:30 za BP pro celou naši farnost v novém roce 2019
SLAVNOST MATKY
Hor. Lideč
9:00 za Františku a Antonína Chupíkovy a BP pro
BOŽÍ, PANNY MARIE
živou rodinu
závazný zasvěcený
Lidečko 10:30 za dar zdraví a BP pro rodinu Smolíkovu
svátek
Hor. Lideč 14:30 Te Deum a svátostné požehnání
středa 2. ledna
Hor. Lideč 18:00 za + Olgu Štefkovu - 1. výročí úmrtí
památka sv. Basila
Velikého a Řehoře
Naziánského, biskupů
a učitelů církve
čtvrtek 3. ledna
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
nejsvětějšího Jména
Lidečko 18:00 za + Marii Plškovu, + rodiče, + vnučku a BP pro
Ježíš
živou rodinu
pátek 4. ledna
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
první pátek
Hor. Lideč 16:30 na poděkování za ochranu Panny Marie
s prosbou za nemocného syna
Lidečko 18:00 za dar zdraví pro nemocného syna
sobota 5. ledna
Lidečko
7:00 za + manžela, + z obou stran, BP, och. PM a dary
Ducha sv. pro rodinu Martinkovu a Kovářovu
neděle 6. ledna
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
SLAVNOST ZJEVENÍ
Hor. Lideč
9:00 za + manžela, + rodiče, sourozence a Boží
PÁNĚ
ochranu pro rodinu Slánskou
Při mši sv. se bude
Lidečko 10:30 za + manžela Vladimíra, s prosbou o Boží pomoc
žehnat voda, křída,
pro živou rodinu
zlato a kadidlo
Lidečko 14:00 adorace a svátostné požehnání

Společné setkání účastníků poutního zájezdu do FÁTIMY se koná dnes 30. 12. 2018
v 17:30 hodin v salonku CK RIVIERA TOUR v Lidečku.
Autobus na „živý betlém“ na sv. Hostýn odjíždí zítra 31. 12. v 9:00 z Horní Lidče od
kostela, postupně bude zastavovat na všech zastávkách.
Letošní Tříkralová sbírka bude v naší farnosti v sobotu 12. ledna 2019.
Světové setkání mládeže s papežem Františkem proběhne ve dnech 22. – 27. ledna 2019
v Panamě. Prosím vás o modlitbu za toto setkání, aby bylo pro všechny účastníky
i organizátory posilou v jejich duchovním životě.
Návštěvy nemocných: ve středu odpoledne Hor. Lideč, ve čtvrtek Lidečko dolní konec a
v pátek Lidečko horní konec.

Modlitba za Světové setkání mládeže 2019 v Panamě
Milosrdný Otče,
ty nás voláš k tomu, abychom svůj život prožívali jako cestu spásy.
Pomoz nám hledět s vděčností na minulost,
osvojovat si s odvahou přítomnost a zakládat s nadějí budoucnost.
Pane Ježíši, příteli a bratře,
děkujeme ti, že na nás hledíš s láskou.
Dej, ať nasloucháme tvému hlasu,
který silou a světlem Ducha Svatého zní v každém srdci.
Dej nám milost být církví vycházející ze sebe,
která s živou vírou a mladou tváří hlásá radost evangelia
a přispívá k vytváření spravedlivější a bratrštější společnosti,
o které všichni sníme.
Prosíme za Svatého otce a za biskupy, za mládež a všechny ty,
kdo se zúčastní Světového dne mládeže v Panamě,
i za ty, kteří se připravují na jejich přijetí.
Panno Maria, odvěká patronko Panamy,
dej, ať se dovedeme modlit a žít velkoryse jako ty:
„Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38). Amen.

