1. neděle postní
10. března

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

1. neděle postní

10. března 2019

1.čtení: Dt 26,4-10 * Vyznání víry vyvoleného národa.
Žalm: Žl 91,1-2.10-11.12-13.14-15 *Buď se mnou, Pane, v mé tísni.
2.čtení: Řím 10,8-13 * Vyznání víry věřícího v Krista.
Evangelium: Lk 4,1-13 * Duch ho vodil pouští a ďábel ho pokoušel.

2. neděle postní

17. března 2019

1.čtení: Ex 3,1-8a.13-15 * Ten, který jest, posílá mě k vám.
Žalm: Žl 103,1-2.3-4.6-7.8+11 * Hospodin je milosrdný a milostivý.
2.čt.:1 Kor 10,1-6.10-12 * Život lidu s Mojžíšem na poušti byl zapsán jako výstraha pro nás.
Evangelium: Lk 13,1-9 * Když se neobrátíte, všichni zahynete.
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za + Aloise Kulíška - 1. výročí úmrtí
pobožnost KC – muži + svaté přijímání
pobožnost KC – muži + svaté přijímání
za + Františka Sekulu, živou a + rodinu Janáčovu,
Sekulovu a Chuchmovu
za + manžela, 2 + rodiče a živou rodinu
za živé a + farníky
za + rodiče Bučkovy, syny Aloise, Františka a
Josefa, 2 zetě, tetu Rozálii a ž.rodinu
udílení svátosti křtu
pobožnost KC – otec Petr / H. Lideč – schola
děkovná adorace za uzdravení Márinky
za + manžela, + syna, + rodiče z obou stran a BP
pro rodinu Čížovu
za živou a + rodinu Sekulovu a Dorňákovu
za živé a + Josefy z farnosti a jejich rodiny
za Kateřinu Sýkorovou, sourozence, rodiče, Boží
pomoc a požehnání
za + manžela Jaroslava, + rodiče Mačkovy, syna
a dar zdraví a BP pro ž.r.
adorace a svátost smíření
za + Františka Ščotku, + rodiče, BP pro ž. rodiny
adorace a svátost smíření
pobožnost KC – mládež
za + rodiče Mikeskovy a BP pro živé rodiny
pobožnost KC – mládež
na úmysl dárce
za + Amálii a Jana Chupíkovy, + děti, DvO a ž.r.
udílení svátosti křtu
za + rodiče Amálii a Josefa Kovářovy a ž. rodinu
za dvoje + rodiče, dar zdraví, BP a ochranu pro
živou rodinu Gargulákovu
za živé a + farníky
Lidečko, H. Lideč pobožnost KC – maminky
smírná adorace za nenarozený život

mši svatou slouží
P. Pavel Stuška,
rektor AKS Olomouc
pondělí 11. března
úterý 12. března
středa 13. března
čtvrtek 14. března
pátek 15. března
sobota 16. března
2. neděle postní
17. března

Úklid kostela: v sobotu 16. března skupinka číslo 1 a v sobotu 23. března skupinka číslo 2.
Zkouška sboru na Velikonoce bude ve čtvrtek v 19:00 na faře. Všichni jsou srdečně zváni, i
noví zpěváci.
Vedení křížových cest: 15.3. muži, 17.3. Otec Petr, H.L. schola, 22.3. mládež, 24.3.
maminky, 29.3. scholička, 31.3. schola, H.L. Otec Petr, 5.4. Ludmila Vitteková, 7.4. rodiče +
děti 3. třída, 12.4. babičky, 14.4. smírná KC z Horní Lidče do Lidečka, Velký pátek Otec Petr
Setkání pastorační rady bude ve čtvrtek 21. března v 19:30 na faře.
Novéna k Pražskému jezulátku za nenarozené děti z naší farnosti i z dřívějších generací
začne v sobotu 16. 3. před mší svatou. Končit bude v neděli před slavností Zvěstování Páně.
Krabičky k Postní almužně jsou k vyzvednutí vzadu na stolku.
Benefiční koncert pro kapličku v Lužné se koná 17.3. v 15:00 v KD ve Val. Polance.
Učinkují: Ogaři z Lidečka, Cimbálová muzika Cyril a Porta Benefica (skupina Ing.M. Jurečky)
Postní duchovní obnova s Mons. Vojtěchem Šímou, biskupským delegátem pro stálou
formaci kněží, bude v sobotu 30. března v KD v Lidečku. Zahájení v 9:00 při mši svaté v
kostele, závěr v 14:00 při adoraci v kostele. Do 23. března odevzdejte v sakristii vyplněnou
přihlášku s režijním poplatkem 120,- Kč, studenti 70,- Kč. Můžete se závazně přihlásit i na email:
faralidecko@seznam.cz a poplatek zaplatit až na místě.

PŘIHLÁŠKA NA POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
v sobotu 30. března 2019 v kulturním domě v Lidečku + poplatek 120,- Kč
Jméno..............................................................Adresa...................................................
BOHOSLUŽBY OD 10. BŘEZNA DO 24. BŘEZNA 2019

pondělí 18. března
úterý 19. března
SLAVNOST SVATÉHO
JOSEFA

pátek 22. března

sobota 23. března
3. neděle postní
neděle 24. března

za živé a + farníky
za + Marii Manovu, 2 + rodiče, příbuzné, DvO a
BP pro živou rodinu
za + manžela, dceru, syna a BP pro ž.r. Machů
Lidečko, H. Lideč pobožnost KC - manželé

