informátor římskokatolické farnosti Lidečko

30. neděle v mezidobí

27. října 2019

BOHOSLUŽBY OD 27. ŘÍJNA DO 3. LISTOPADU 2019
Slavnost
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
VÝROČÍ POSVĚCENÍ Hor. Lideč
9:00 za + rodiče Holcovy, dar zdraví a BP pro
FARNÍHO KOSTELA
ž.rodinu
27. října
Lidečko
10:30 za + manžela, 2 + rodiče a BP pro ž.rodinu
Lidečko
11:45 udílení svátosti křtu
změna času
Hor. Lideč
15:00 putovní růženec k obrázku Panny Marie
(vychází se od knihovny v Horní Lidči)
Lidečko
18:00 večer chval
pondělí 28. října
Lidečko
17:00 svátost smíření
svátek sv. Šimona a
Lidečko
18:00 za + z rodiny Kubicovy a BP pro ž.rodinu
Judy, apoštolů
úterý 29. října
mše svatá nebude
středa 30. října
Hor. Lideč
15:30 pohřeb + Ludmily Chovancové
Hor. Lideč
17:00 svátost smíření
čtvrtek 31. listopadu
Lidečko
15:00 svátost smíření pro děti a mládež
Lidečko
17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko
18:00 za + Františka, + zetě, + z rodiny Zádrapové
a Vaculkové
Lidečko
19:00 svátost smíření (3 kněží)
pátek 1. listopadu
Lidečko
7:00 za + rodiče Nedorostovy a BP pro ž.rodinu
Lidečko
8 - 9 svátost smíření
SLAVNOST VŠECH
Hor.
Lideč
15:00
adorace a svátost smíření
SVATÝCH
Hor. Lideč
16:30 za + dárce církve (mešní fundace)
Lidečko
18:00 za + manžela Aloise a ochranu PM pro ž.rodinu
Kulíškovu
sobota 2. listopadu
Lidečko
7:00 na úmysl papeže Františka
VZPOMÍNKA NA
Lidečko
12:00 udílení svátosti křtu
VŠECHNY VĚRNÉ
Lidečko
16:30 za + kněze, řeholníky a řeholnice, kteří
ZEMŘELÉ
pocházeli z naší farnosti nebo zde působili
Hor. Lideč
18:00 za všechny zemřelé
po mši sv. dušičková pobožnost a světelný
průvod na hřbitov
31. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + rodiče Františákovy, 2 + syny, + snachu,
3. listopadu
+ vnuka, DvO a ž.rodinu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
sbírka na Farní
Lidečko
10:30 za + rodiče Kulíškovy a BP pro ž.rodinu
centrum
Lidečko
14:00 dušičková pobožnost v kostele a průvod na
hřbitov

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1.čtení: Sir 35,15b-17.20-22a * Modlitba chudého proniká oblaka.
Žl 34,2-3,17-18.19+23 * Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.
2.čtení: 2Tim 4,6-8.16-18 * Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti.
Evangelium: Lk 18,9-14 * Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus.
Evangelium netvrdí, že cesta k ospravedlnění spočívá v tom, že člověk zůstane jako celník
vzadu v chrámě. Ani, že chybou farizeje bylo, že nekradl, nepodváděl, necizoložil nebo že
neměl pronajatou celnici, že chybou byl jeho půst či odvádění desátků. Chyba je
nenápadná, ale veliká. Zatím co celník čeká od Boha milost, farizeus očekává odměnu za
svůj výkon.
Na misijním jarmarku a misijním koláči se vybralo v Lidečku 22 909,- Kč a v Horní
Lidči 16 931,- Kč. Děkujeme těm, kteří jste pomohli s přípravou a všem, kdo jste přispěli a
přišli! Peníze byly odeslány na účet Papežských misijních děl dětí.
Misijní sbírka minulý týden vynesla rekordních 161.205,- Kč. Veliký dík za vaše štědré
srdce. Pán Bůh vám to jistě mnohonásobně odplatí a požehná vám.
Nemocné budu navštěvovat až příští týden.
Přijměte srdečné pozvání na konferenci Otcovo srdce, která se koná od 7. do 10. listopadu
v kině Svět ve Valašském Meziříčí. Přihlašování a podrobné informace na adrese
www.otcovosrdce.cz nebo na plakátku.
Adventní duchovní obnova se v naší farnosti bude konat v sobotu 7. prosince. Přijede otec
Karel Matlok MIC, který dlouhé roky působil v Brumově a nyní je duchovním správcem
farnosti Praha - Hostivař.
Ještě letos před hodama se bude malovat kostel. Jeden můj dobrý známý, spolumajitel
stavební firmy 3V & H z Uherského Brodu, se nabídl, že by celou akci zafinancoval. Během
malování, které začne v pondělí 4. listopadu, budou mše svaté v malém sále KD. V neděli po
dušičkové pobožnosti bych vás chtěl poprosit o pomoc při přípravě a vyklízení kostela.
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních
osm listopadových dnů. Podmínkou je: přijetí svátosti smíření, Eucharistie, modlitba na
úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba) Dále je třeba se na hřbitově
pomodlit za zemřelé. Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné odpustky pro duše
v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry.
Předpokladem je, být ve stavu milosti, mít úmysl odpustek získat a nemít sebemenší zalíbení
v hříchu. Zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Každý den získáme vždy jen
jeden plnomocný odpustek, když přijmeme Svátost oltářní a pomodlíme se dané modlitby.
Mimořádné povolení k získání plnomocných odpustků pro duše zemřelých. Od 8. října
2012 Apoštolská penitenciárie, vyhověla prosbě našich biskupů, aby pro větší dobro věřících,
kteří ze závažného důvodu nebudou moci navštívit hřbitov ve dnech uvedených v předpisech
o povolování odpustků, se mohla návštěva hřbitova spojená se získáním odpustků pro duše
zemřelých uskutečnit každý rok již od 25. října, přičemž zůstává v platnosti vše, co je
uvedeno v Předpisech o povolování odpustků. Toto rozhodnutí platí po dobu sedmi let.

