informátor římskokatolické farnosti Lidečko

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 24. prosince 2017
Liturgie Božího Slova – Slavnost Narození Páně 25. prosince (ve dne)
1.čtení: Iz 52, 7-10 * Všechny končiny země uzří spásu našeho Boha.
Žalm 98 * Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.
2.čtení: Žid. 1, 1-6 * Bůh k nám promluvil skrze Syna.
Evangelium: . Jan 1, 1-18 * Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
BOHOSLUŽBY OD 24. PROSINCE 2017 DO 7. LEDNA 2018
4. NEDĚLE ADVENTNÍ Lidečko
7:30 za + Antonína Šviráka, BP pro ž.rodinu
24. prosince
Hor. Lideč
9:00 za + Karla Pechance - 1. výročí úmrtí
„PŮLNOČNÍ MŠE“
ZE SLAVNOSTI
NAROZENÍ PÁNĚ
pondělí 25. prosince
SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ
závazný zasvěcený
svátek
úterý 26. prosince
svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka

Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Pulčín

středa 27. prosince
svátek sv. Jana,
apoštola a evangelisty
čtvrtek 28. prosince
svátek sv. Mláďátek,
mučedníků
pátek 29. prosince

Lidečko

sobota 30. prosince

Lidečko

NEDĚLE 31. PROSINCE
svátek Svaté Rodiny
Ježíše, Marie a Josefa
obnova manželských
slibů

Hor. Lideč

Lidečko

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

20:30 za živé a + farníky
22:30 za + rodiče Filákovy, + zpěváky a jejich ž.rodiny
po mši jste před kostelem zváni na vánoční punč
7:30 za + rodiče Kovačíkovy, děti, zetě, snachu a ž.
rodinu
9:00 na poděkování PB za živou rodinu Manovu
10:30 za živé a + farníky
14:30 svátostné požehnání a zpívání u betléma
7:30 za + Annu Martinkovou (zádušní mše svatá)
9:00 Za + Stanislava Cahla, ž. a + rodinu Cahlovu a
Jahodovu, za uzdravení rod. kořenů a BP pro ž. r.
10:30 za + rodiče z obou stran, jejich + děti, zetě a dar
zdraví pro rodinu Pechalovu
18:00 za + Ladislava Zádrapu – 1. výročí úmrtí

9:00 za + rodiče Liškovy, Poláchovy, Tomanovy, Mirka
Mikového a ž. rodinu
18:00 za + tatínka Jana Šimaru a jeho + sourozence
7:00 za + rodiče Brhlovy, BP pro ž. rodinu
7:30 za živé a + farníky
9:00 za + Jaroslava Fojtů, 2 + rodiče, BP pro ž. rodinu
a DO
10:30 na poděkování Bohu za uplynulý rok 2017
23:30 adorace + Te Deum

pondělí 1. ledna
SLAVNOST MATKY
BOŽÍ PANNY MARIE
závazný zasvěcený
svátek
úterý 2. ledna
pam. sv.Bazila Velikého
a Řehoře Naziánského,
biskupů a učitelů církve
středa 3. ledna
čtvrtek 4. ledna
pátek 5. ledna

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Hor. Lideč

7:30
9:00
10:30
14:30

mše sv. nebude

Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Hor. Lideč

17:30
17:00
18:00
15:30
16:30

Lidečko

18:00

první pátek

sobota 6. ledna
slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ
doporučený zasvěcený
svátek
NEDĚLE 7. LEDNA
svátek Křtu Páně
končí vánoční doba

za + rodiče Vittekovy a BP pro ž. rodinu
za dar zdraví a BP pro ž. rodinu
za + manžela Milana Harnádka a DO
Te Deum a svátostné požehnání

Lidečko
Hor. Lideč

7:30
9:00

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

7:30
9:00
10:30
14:00

za dožité výročí, živou rodinu Fojtů
adorace, svátost smíření
za + Marii Plškovu, + rodiče a + vnučku
adorace, svátost smíření
za + Jana a Ludmilu Fojtů, + rodiče z obou stran
a BP pro ž. rodinu
za + manžela Františka Sekulu, + rodiče a BP
pro ž. rodinu
za koledníky, vedoucí skupinek a jejich rodiny
za + rodiče Holcovy, jejich + sourozence, BP a
ochranu pro ž. rodinu
při mši sv. žehnání koledníkům
za živé a + farníky
za + Antonína a Františku Chupíkovy
za živou a + rodinu Smolíkovu
adorace a svátostné požehnání

Srdečně dnes zveme všechny děti, rodiče, prarodiče i ostatní na vánoční putování do
betléma. Sejdeme se v 12:30 hod před kulturním domem a půjdeme ke kapličce v Račném.
Úklid kostela v sobotu 30. prosince č. 321 – 340, sobota 6. ledna č. 341 – 360.
Brigáda na farním dvoře se bude konat tuto sobotu 30.12. od 8:00. Prosíme ochotné chlapy
o pomoc. Bude se řezat a štípat dřevo a uklízet v šopě a v kulturáku. Vezměte si s sebou
nějaké nástroje na štípání (klíny a těžší kladivo). Jídlo a pití bude zajištěno.
Schůzka před Tříkrálovou sbírkou bude v pátek 5. ledna po mši svaté v Lidečku na faře.
Schůzka organizátorů farního plesu bude ve čtvrtek 4. ledna v 19:00 na faře.
Stále se můžete přihlašovat na pouť do Filipova v lednu 2018 s o. Josefem Červenkou.
Odjezd bude v pátek 12. ledna, podrobné informace jsou na plakátku.
Na adventní misijní jarmark se vybralo 12 056,- Kč. Děti ze scholičky vám děkují za
podporu a štědrost a přejí radostné Vánoce.
Vánoční koncert dechové hudby Lidečanka se koná v sobotu 30. 12. 2017 v 16:00 hod.
ve Společenském centru v Lidečku. Hostem letošního koncertu bude schola a scholička z
Lidečka. Vstupné je dobrovolné, výtěžek koncertu bude věnován na charitativní účely.
Vánoční číslo farního časopisu je věnováno vzpomínkám na pana kanovníka P. Karla
Pleváka. Pokud by o něj byl velký zájem, klidně uděláme dotisk.

