římskokatolické farnosti Lidečko
3. NEDĚLE POSTNÍ - 19. BŘEZNA 2017
Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy
vysvobodí z léčky. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou,
vždyť já jsem tak sám a tak ubohý!
1. čt. - Ex 17, 3-7 * Dej nám vodu, ať se napijeme.
Žalm - Žl 95 * Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
2. čt. - Řím 5,1-2.5-8 * Láska je nám vlita skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
Evangelium: Jan 4,5-42 * Pramen vody tryskající do života věčného.
BOHOSLUŽBY OD 19. BŘEZNA DO 26. BŘEZNA 2017
neděle 19. března
Lidečko
7:30 za+manžela,syna,2+ rodiče, ž. a + rodinu Čížovu
3. neděle postní
Hor. Lideč
9:00 za farnost
KC - muži
Lidečko
10:30 na poděkování Bohu za dar života a víry
pondělí 20. března
Lidečko
9:00 za živé a + jmenovce sv. Josefa z Lidečka
Slavnost sv. Josefa
Hor. Lideč 16:30 za živé a + jmenovce sv. Josefa z Horní Lidče
sbírka
Lidečko
18:00 za dar šťastné smrti pod ochranou sv. Josefa
úterý 21. března
Lidečko
7:00 za + rodiče Chupíkovy, + děti a duše v očistci
středa 22. března
Hor. Lideč 17:30 za + Josefa a Marii Klišovy a BP pro živou rodinu
čtvrtek 23. března
Lidečko
18:00 za + Josefa Išpolda - 1. výročí úmrtí
pátek 24. března
Hor.Lideč
8:00 zahájení adorace 24 hodin pro Pána
adorace 24h pro Pána Lidečko
15:00 za + Jiřího Martinku - 1. výročí úmrtí
Hor.Lideč 16:30 mše sv. sobota 25. března
Lidečko
7:30 společné ukončení adorace 24 hodin pro Pána
Sl. Zvěstování Páně
Lidečko
8:00 za manžela z Lidečka - obnova slibu
sbírka
Hor. Lideč
9:30 za manžele z Horní Lidče - obnova slibu
neděle 26. března
Lidečko
7:30 za + manžela, 2 + rodiče a BP pro živou rodinu
4. neděle postní
Hor. Lideč
9:00 za + Marii Manovu, 2 + rodiče, duše v oč. a ž. rod.
KC
Lidečko
10:30 za + manžela, 2 + rodiče, sourozence a ž. rodinu
Zkouška sboru na velikonoce bude ve čtvrtek 23. března od 19:00 na faře.
Křížové cesty jsou každou neděli v 14:00 v Horní Lidči a v 14:30 v Lidečku. Po KC je výstav
NSO s modlitbou Korunky a společná četba Písma sv. Dnes vedou KC muži. * Četba Písma
sv. v době postní. Od popeleční středy čteme evangelium sv. Lukáše/24kap. Potom list
Efezanům/6kap. 1,2,3 Janův/7kap. Jakub/5kap. a Juda/1kap. Společná četba v neděli po KC. *
Setkání pastoračních a ekonomických rad děkanátu pořádá děkanství ve středu 22. března
v 18:00 v KD v Lidečku. Prosím bývalé i nově zvolené členy PRF, aby se setkání zúčastnily.
Příprava rodičů a dětí na 1. sv. přijímání bude v pátek 24. března v16:30 na mši sv. v Horní
Lidči a pak v pastoračním centru.
Triduum matek - pozvání ke společným modlitbám za děti bude o víkendu 24. - 26. 3. 2017
ve farním kostele v Lidečku. V pátek v 18:00 po modlitbě korunky seniorů. V sobotu v 16:00 a
v neděli v 18:00. Srdečně zvou skupinky MM.
Misijní jarmark bude v Lidečku 4. a 5. postní neděli po každé mši sv. V Horní Lidči jen
v neděli 2. dubna. Prosíme maminky a babičky o napečení dobrot.

Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie se slaví v pondělí 20. března jako
doporučený zasvěcený svátek. Mše sv. v 9:00 a 18:00 v Lidečku a v 16:30 v H. Lidči.
Modleme se v měsíci březnu po růženci modlitbu k sv. Josefovi č.011.
Slavnost Zvěstování Páně 25. března připomíná den, v němž byl anděl poslán k Panně
Marii a zvěstoval jí, že se má stát matkou Mesiáše, Syna Božího. 25. březen je i dnem
modliteb za nenarozené a podnětem k dalším aktivitám na jejich ochranu. Nejkrásnější
slovo, které můžeme říci Bohu, je slůvko ANO. Ano k jeho vůli. To připomíná i velikost
slibu při vstupu do manželství: Odevzdávám se ti a přijímám tě. Slibuji ti, že s tebou ponesu
dobré a zlé až do smrti. Přijďte manželé společně na mši sv. v den Slavnosti Zvěstování
Páně. Obnovit svůj manželský slib a vyprosit si požehnání do dalších dnů.
Římskokatolická farnost Lidečko Vás zve k prožití

24 HODIN PRO PÁNA

v pátek 24. března od 8:00 ve filiálním kostele sv. Václava
v Horní Lidči do 16:30 a ve farním kostele sv. Kateřiny
v Lidečku a od 15:00 do 8:00 v sobotu 25. března.
V tomto čase bude otevřen kostel k modlitbě a vystavena Nejsvětější svátost k adoraci za
obrácení hříšníků. Společná modlitba korunky Božího milosrdenství v Horní Lidči bude
v 9:00 za ženy, 12:00 za muže, 16:00 za děti z Horní Lidče. V Lidečku v 15:00 za děti z
Lidečka, v 18:00 za seniory, potom triduum matek, ve 21:00 za manžele, po ní KC scholy,
ve 24:00 za mladé lidi za účasti biřmovanců. V 7:30 ráno za všechny farníky. Svátost
smíření bude vždy hodinu po modlitbě korunky. Zapište se prosím na adorační služby.
Členové Živého růžence přispějte symbolickým darem 10Kč / 120,-Kč za celý rok za
sloužení měsíční mše sv. za vás. Peníze jsou určeny na květiny v kostele.
Setkání mládeže - s tématem „Veliké věci mi učinil ten, který je mocný“, se v sobotu
1. dubna 2017 koná ve Zlíně arcidiecézní setkání mládeže, jehož součástí bude i
„Cesta víry“ ulicemi města a muzikál o Kristově utrpení.
K účasti na této akci i na letní celostátní setkání
v Olomouci zve mladé lidi arcibiskup Jan Graubner. *
Jsou zváni mladí od 13ti let. Biřmovanci mají setkání
v rámci přípravy. Z farnosti pojede autobus v 7:50 z Horní
Lidče
v 8:00
z Lidečka.
Přihlášky
na
email:
novakovapatrika@seznam.cz. Nebo skrze přihlášky, které
dostanete v náboženství a v kostele. Cena 100,- za dopravu
a registraci. Program:
9.30 zahájení v hale průmyslové školy
11.15 - mše svatá
14.00 - cesta víry na náměstí Míru
15.00 - muzikál: „Až na smrt“ o Ježíšově ukřížování
16.30 - konec setkání a odjezd domů
Sobotnímu setkání bude v pátek od 20:00 předcházet
Večer chval, který se uskuteční v salesiánském středisku na Jižních Svazích.
„Církev může obohatit život každého člověka, neboť v ní přebývá a promlouvá sám
milující Bůh. Vy mladí jste její důležitou součástí. Vaším prostřednictvím může
evangelium pronikat tam, kam se jinak dostává jen obtížně.“

