LITURGIE BOŽÍHO SLOVA – 10. neděle v mezidobí

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

10. neděle v mezidobí 10. června 2018
BOHOSLUŽBY OD 10. ČERVNA DO 24. ČERVNA 2018
10. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + rodiče Sekulovy, + zetě, BP pro ž.rodinu
10. června
Krahulíkovu a Masařovu
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče Bělotovy, ž. a + rodinu Bělotovu
Provodov 14:30 za živé a + farníky
pondělí 11. června
Lidečko 18:00 za + dceru, + rodiče Vaňkovy, + děti, BP pro
památka sv. Barnabáše,
ž.rodinu
apoštola
úterý 12. června
Lidečko 18:00 zádušní mše sv. za + Josefa Brhla
středa 13. června
Lidečko 15:30 pohřeb + Františka Krajču
památka sv. Antonína Hor. Lideč 17:30 za + švagra, BP a pomoc pro živou rodinu
z Padovy, kněze
čtvrtek 14. června
Lidečko 18:00 za + Boženu a Marii Zádrapovy, BP pro ž.rodinu
pátek 15. června
Hor. Lideč 9 - 16 adorace
ADORAČNÍ DEN
Hor. Lideč 16:30 za živé a + farníky a za nová kněžská povolání
sobota 16. června
mše svatá nebude
11. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + včelaře a ochranu včel
17. června
Hor. Lideč
9:00 za + Alexandra Chupíka - 1. výročí úmrtí
Lidečko 10:30 za + Aloise a Annu Dorňákovy, BP pro ž.rodinu
sbírka na farnost
(při mši svaté se bude udílet svátost křtu)
Pulčín 15:00 za + Františku a Leopolda Novákovy a ž. a + rod.
pondělí 18. června
Lidečko 18:00 za + rodiče Josefa a Ludmilu Martinkovy, + syna
Jiřího a BP pro ž.rodinu
úterý 19. června
Lidečko
7:00 na úmysl dárce
středa 20. června
Hor. Lideč 17:30 za + Františku a Antonína Matušincovy, + syna, +
příbuzné a BP pro ž.rodinu
čtvrtek 21. června
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
památka sv. Aloise
Lidečko 18:00 za + Aloise a Františku, + z rodiny Kulíškovy a BP
Gonzagy, řeholníka
pro ž.rodinu
pátek 22. června
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
mše svatá
Hor. Lideč 16:30 na poděkování za dožité výročí a BP pro ž.rodinu
pro rodiče a děti
Lidečko 18:00 za + Ludmilu Staňkovou - 1. výročí úmrtí
sobota 23. června
Lidečko
7:00 na PB s prosbou o pomoc Boží pro celou ž. rod.
Hor. Lideč 17:00 za účastníky semináře Otcovo Srdce a dary DSv.
neděle 24. června
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
slavnost NAROZENÍ Hor. Lideč
9:00 za + z rodiny Slánské a Molejové, BP pro ž.r. a DO
SV. JANA KŘTITELE
Lidečko 10:30 za + Ladislava Juřičku - 1. výročí úmrtí
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu

1.čtení: Gn 3,9-15 * Nepřátelství ustanovuji mezi potomstvem tvým a potomstvem ženy.
Žalm 130 * U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
2.čtení: 2 Kor 4,13 - 5,1 * Věříme a proto také mluvíme.
Evangelium: Mk 3,20-35 * Se Satanem je konec.
Markovo líčení Ježíšových sporů s farizeji nachází své prodloužení a vyvrcholení v
konfliktu se zákoníky a vlastními příbuznými. Jedni ani druzí nechápou, co se skutečně děje.
Ježíš je suverénním vítězem nad satanem, chce ale, aby na jeho straně byli i ti, pro které
přišel. Proto varuje před hříchem proti Duchu svatému.
LITURGIE BOŽÍHO SLOVA – 11. neděle v mezidobí
1.čtení: Ez 17, 22 - 24 * Povyšuji nízký strom.
Žalm 92 * Dobré je chválit Hospodina.
2.čtení: 2 Kor 5, 6-10 * Stůj co stůj usilujeme o to, abychom se líbili Pánu.
Evangelium: Mk 4, 26-34 * Je menší než všechna semena a přerůstá všechny jiné zahradní
rostliny. Dvě podobenství úryvku tvoří celek s podobenstvím o rozsévači, jeho výkladem a
s výrokem o světlu určeném na svícen. Jde o první naučnou část Markova evangelia, která
tímto chce ozřejmit cíl Ježíšova snažení – realizaci Božího království. Zatímco podobenství
o zasetém semenu zdůrazňuje jeho uskutečnění v čase, podobenství o hořčičném zrnu
poukazuje na jeho nesmírnou vnitřní vitalitu.
Úklid kostela: v sobotu 16. června v 8.hodin čísla 241 – 260 a v sobotu 23. června po mši
svaté 261 – 280.
Přihlášky na Přífarní tábor, který se bude konat od 6. do 10. srpna, si vyzvedněte vzadu
v kostele v Lidečku a Horní Lidči. Vyplněné je, prosím, odevzdejte Janu Novotnému nebo
Tomáši Fojtů. Můžete je také naskenovat a poslat e-mailem, který je na přihlášce uveden.
Termín pro odevzdání přihlášek 20. července 2018. Počet účastníků tábora je omezen na 20
dětí ve věku od 6 do 12 let. Jakmile bude naplněna kapacita, další přihlášení budou přijímáni
pouze jako náhradníci. V loňském roce jsme spolu s dětmi cestovali po světadílech. Letos
se těšíme na cestování časem, takže určitě neváhejte.
Přihlášky na farní tábor pro děti od 3. do 7. třídy, který se koná v termínu 21. - 27.
července 2018 ve Vidči a který organizují cérky z Hor.Lidče, prosím odevzdejte během
tohoto týdne v sakristii nebo v pastoračním centru v Hor. Lidči.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen: Aby v celé
církvi rostla víra v Pánovo Tělo a Krev, radost z účasti na mši svaté a odhodlání svědčit o
nesmírné Kristově lásce.
Poslední mše sv. pro mládež tohoto školního roku bude v pátek 15. června v 17:00 ve
Vsetíně. Moto mše svaté je „Buďme svatí“. Slouží otec Karel Hořák. Po mši svaté bude
setkání pokračovat zahradní párty. Srdečně zvu všechny mladé z farnosti.

