Velikonoční svíce k zapálení při vigilii budou k zakoupení v kostele.
Krabičky s postní almužnou odevzdejte dnes nebo během týdne do krabice u vchodu.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

KVĚTNÁ NEDĚLE 25. března 2018

Velký úklid kostela v Lidečku bude v úterý 27. března od 15:30. Tradičně se ho účastní
rodiče prvokomunikantů, ale i ostatní, prosíme o pomoc hlavně chlapy. Na Bílou sobotu
potom budou mít od 18:00 úklid domy č. 41-60.
Stále se můžete v sakristii přihlašovat na farní pouť do Severních Čech.

Evangelium při žehnání ratolestí: Mk 11,1-10 * Požehnaný, který přichází ve jménu Páně.
1.čtení: Iz 50,4-7 * Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben.
Žalm 22 * Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
2. čtení: Flp 2, 6-11* Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.
Pašije: Mk 14,1-15,47 * Kristus stal se poslušným až k smrti a to k smrti na kříži.
Vyprávění o Ježíšově utrpení je klíčem k pochopení celého Markova evangelia. Skrze tyto
události se vyjevuje pravá Ježíšova totožnost.
BOHOSLUŽBY OD 25. BŘEZNA DO 1. DUBNA 2018
Lidečko
7:30 za + rodiče Bučkovy, + syna Miloslava, + vnuka
KVĚTNÁ NEDĚLE
Františka, dar zdraví a BP pro ž.rodinu
25. března
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko
10:30 za + rodiče Bučkovy, jejich syny Aloise, Františka a
Josefa, zetě Jaroslava a Miloslava, tetu Rozálii a
ž.rodinu
Lidečko
14:00 venkovní pobožnost KC – Lidečko – Hor. Lideč
(pro staré a nemocné bude KC v kostele)
pondělí 26. března
Lidečko
18:00 za + Františku Františákovu - 1. výročí úmrtí
úterý 27. března
Lidečko
7:00 za živé a + z rodiny Matochovy a DO
středa 28. března
Hor. Lideč 17:30 za dar zdraví a BP pro živou rodinu
ZELENÝ ČTVRTEK
Hor. Lideč 16:30 za živé a + kněze
29. března
Lidečko
18:00 za + manžela, syna, vnučku a + z rodiny Mušínské
a Brhlové
VELKÝ PÁTEK
Hor. Lideč 15:00 památka umučení Páně
30. března
Lidečko
17:00 památka umučení Páně
den přísného postu
BÍLÁ SOBOTA
31. března
Slavnost
Hor. Lideč 20:00 vigilie vzkříšení na poděkování Bohu za společný
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
život manželů Išpoldových
PÁNĚ
Lidečko
5:00 vigilie vzkříšení (jitřní) za živé a + farníky
1. dubna
sbírka na seminář
Hor. Lideč
9:00 za celou živou a + rodinu Františovu a Důbravovu
žehnání pokrmů
Lidečko
10:30 za + rodiče Chupíkovy, + sestru, BP pro ž. rodinu
Nácvik ministrantů na obřady bude ve středu v Horní Lidči po mši a v Lidečku v 19:00 v kostele.
V pátek a v sobotu po ranních chválách v 9:00. Zájemci na Missu Chrismatis do Olomouce ve
čtvrtek 29. 3. se přihlásí u faráře.

Děkuji všem ženám za pomoc při úklidu fary.
Na stolku u obětních darů se zapisujte po dvojicích na celonoční bdění s Kristem
v Getsemanské zahradě na Zelený Čtvrtek.
Zveme všechny farníky po vigilii vzkříšení na společné agapé (hostinu lásky). V Horní
Lidči po mši svaté ve 20:00 v pastoračním domě a v Lidečku po „jitřní“ v 5:00 v malém sále
KD. Každý, prosím, přineste něco na jídlo. Co dobrého přinesete, to budeme jíst. Pití bude
zajištěno z farních zdrojů. V Lidečku můžete tyto „dobroty“ nosit na Bílou sobotu od 16 do
18 hodin do KD a v Hor. Lidči min. 0,5 hodiny před mší sv. do pastoračního domu.
Scholička z Lidečka děkuje všem, kdo jste přispěli minulou neděli při misijním jarmarku.
Na účet PMDD se odeslalo 12 097,- Kč.
Misijní jarmark v Hor. Lidči se koná dnes po mši svaté v pastoračním domě. Všichni jste
srdečně zváni.
Velikonoční florbalový turnaj se koná v sobotu 14. dubna v tělocvičně v Lidečku ve
třech kategoriích (1-5 třída, 6-9 třída, od 15 let a výše). Přihlašujte se na e-mail
florbal.turnaj@seznam.cz nebo na tel. č. 732 206 901. Podrobné informace jsou na plakátku.
Farní tábory 2018:
21. - 29. července Vidče ( Kristýna Řepová, 3.-7. třída)
6. - 10. srpna přífarní Lidečko (Jan Novotný, Tomáš Fojtů, 6-12 let)
19. - 24. srpna Valašská Bystřice (Ludmila Vichtorová, 1.-7.třída)
27. – 30. srpna Pruské - SK (Patricie Nováková, misijní klubko Hor. Lideč)
Triduum ve farnosti
Zelený čtvrtek
mše na památku
Večeře Páně
Velký pátek
památka umučení Páně
Bílá sobota
den modliteb u
Kristova hrobu
Vigilie vzkříšení
Velikonoční neděle

filiální kostel Horní Lideč
farní kostel Lidečko
16:30 mše sv.
18:00 mše sv.
bdění v Getsemanech do 21:00 celonoční bdění v Getsemanech
8:00 RCH a modlitba se čtením
12:00 KC + novéna k BM
15:00 Velkopáteční obřady
8:00 ranní chvály
9-15 modlitby u Kristova hrobu
14:30 novéna k BM
20:00 mše sv.
9:00 mše sv. + Te Deum

8:00 RCH a modlitba se čtením
12:00 KC + novéna k BM
17:00 Velkopáteční obřady
8:00 ranní chvály
9-18 modlitby u Kristova hrobu
14:30 novéna k BM
5:00 (jitřní) mše sv.
10:30 mše sv.
14:30 Te Deum + novéna k BM

