Úklid kostela: skupinka číslo 8. Úklid bude až v sobotu po mši svaté s otcem arcibiskupem.
Ve čtvrtek 15. listopadu moc prosíme o pomoc při úklidu fary. Přijďte v 15:30 hodin.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

32. neděle v mezidobí

11. listopadu 2018

1.čtení: 1 Král 17,10-16 * Vdova upekla ze své mouky malou placku a přinesla ji Eliášovi.
Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10 * Duše má, chval Hospodina!
2.čtení: Žid 9,24-28 * Kristus byl podán v oběť, aby na sebe vzal hříchy celého množství lidí.
Evangelium: Mk 12,38-44 * Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní.
Chudá vdova svým činem vyznala, že Bohu nenáleží jen naše přebytky, ale náleží mu vše.
BOHOSLUŽBY OD 11. LISTOPADU DO 18. LISTOPADU 2018
32. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + rodiče Františákovy, 2 + syny, + vnuka a
11. listopadu
živou rodinu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko
10:30 za + manžela, + rodiče z obou stran, BP pro živé
rodiny
Lidečko
11:45 udílení svátosti křtu
Pulčín
15:00 za + rodáky a obyvatele z Pulčína
pondělí 12. listopadu
Lidečko
18:00 za + manžela, + zetě, 2 rodiče, BP pro rodinu
památka sv. Josafata
Filákovu
úterý 13. listopadu
Račné
17:00 za živé a + obyvatele Račného
pam. sv. Anežky České
středa 14. listopadu
Lidečko
14:30 pohřeb + Vladimíra Kohoutka
Hor. Lideč
18:00 za 2 + rodiče, + syna Josefa, BP pro živou rodinu
Františovu
čtvrtek 15. listopadu
Lidečko
9:00 za + biskupy a kněze (biskup Antonín Basler)
Lidečko
17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko
18:00 za + manžela Karla, 2 + rodiče a BP pro rodinu
Kocourkovu
pátek 16. listopadu
Hor. Lideč
15:30 adorace a svátost smíření
mše svátá
Hor. Lideč
16:30 za + rodiče Poláchovy, + z rodiny a BP pro ž.r.
pro rodiče a děti
Lidečko
18:00 za + Marii Janů - 1. výročí úmrtí
(L-6.třída, HL-5.třída)
Lidečko
19:00 večer chval s chválovou kapelou z Olomouce
sobota 17. listopadu
Lidečko
7:00 za + Jaroslavu Kurtinovu, rodiče, sourozence a
památka sv. Alžběty
zdraví a BP pro živou rodinu
Uherské, řeholnice
Lidečko
9:30 setkání schol (mše sv. s otcem arcibiskupem)
33. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + Josefa Hrabicu, 2 + rodiče, 2 + bratry, BP
18. listopadu
pro živou rodinu
Hor. Lideč
9:00 za + syna Rostislava, dar zdraví, BP pro ž.rodinu
s poděkováním za dožití 80 let otce
Lidečko
10:30 za živé a + farníky
Lidečko
11:45 udílení svátosti křtu
Lidečko
14:00 adorace a svátostné požehnání

V pondělí nebude na faře klub maminek.
Zemřela maminka otce Jana Bleši, pohřeb bude mít v úterý 13. 11. v 15:00 v Morkovicích.
Povídání Pavla Petrůje a Stanislava Matušince o cyklistické pouti z Horní Lidče do
Santiaga de Compostela se uskuteční 15. listopadu v 17:00 v knihovně v Horní Lidči.
Naléhavý úmysl papeže Františka na měsíc listopad: abychom v denní liturgii srdcem
vyhlíželi Pána, který stále přichází.
Dnes v neděli 11. listopadu si celá Evropa připomíná konec první světové války, resp.
den, kdy v roce 1918 na všech frontách této války vstoupilo v platnost příměří. V mnoha
zemích Evropy je zvykem si tuto skutečnost vhodným způsobem připomenout, zejména
v letošním roce, kdy slavíme 100 let od konce této války. Česká biskupská konference se
připojuje k těmto iniciativám v podobě rozeznění kostelních zvonů v době od 13:30 hodin.
Symbolicky si tak připomeneme konec této světové války a uctíme památku padlých v první
světové válce.
Zapisujte se, prosím, vzadu na stolku na modlitební stráž během adoračního dne na hody.
Přijměte srdečné pozvání na již 12. setkání schol, které se uskuteční tuto sobotu
17. listopadu 2018. Setkání je určeno nejen účinkujícím, ale vám všem, kdo máte rádi pěkné
křesťanské písně. Kromě vystoupení schol z celé naší arcidiecéze, se také můžete těšit na
bohatý doprovodný program.
Jak už bývá zvykem, chceme poprosit maminky a babičky o buchty a koláče. Během pátku je
můžete přinést do kulturního domu. Také prosíme o pomoc s přípravou guláše, v pátek od
13 hodin v KD (nůž a prkýnko s sebou). Moc děkujeme za vaše finanční dary, bez kterých by
se tato akce nemohla uskutečnit. Stále ještě můžete přispívat vzadu do označené krabičky.
Zároveň prosíme o modlitbu za celé setkání, za organizátory i účastníky.

12. SETKÁNÍ SCHOL
PŘEDPROGRAM – pátek 16. listopadu 2018
19:00 VEČER CHVAL – chválová kapela z Olomouce
PROGRAM – sobota 17. listopadu 2018
9:00 REGISTRACE
9:30 MŠE SVATÁ - Mons. Jan Graubner - doprovází schola z Boršic
11:00 PRVNÍ BLOK PŘEHLÍDKY
12:45 divadelní představení – Dveře do nebe
13:00 OBĚD / „Záchranářští psi v akci“
14:00 koncert AN(DŽ)ELINO
15:00 DRUHÝ BLOK PŘEHLÍDKY
16:30 BUBBLE SHOW Pavel Roller
17:30 TRETÍ BLOK PŘEHLÍDKY
18:30 koncert M & Men’s (Pavel Číž a kamarádi)

