Z důvodu malovaní kostela budou od pondělí do soboty mše svaté v malém sále KD
v Lidečku.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

31. neděle v mezidobí

3. listopadu 2019

1.čtení: Mdr 11,22-12,2 * Máš slitování se vším, vždyť miluješ všechno, co je.
Žl 145 * Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
2.čtení: 2 Sol 1,11-2,2 * Mějte zálibu v konání dobra, aby se vaše víra projevovala skutky.
Evangelium: Lk 19,1-10 * Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.
Malá postava celníka v kontrastu podtrhuje jeho velkou touhu vidět Krista. Z ní se narodí
setkání, otevírající spásu.
BOHOSLUŽBY OD 3. LISTOPADU DO 10. LISTOPADU 2019
31. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + rodiče Františákovy, 2 + syny, + snachu,
3. listopadu
+ vnuka, DvO a ž.rodinu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
sbírka na Farní
Lidečko
10:30 za + rodiče Kulíškovy a BP pro ž.rodinu
centrum
Lidečko
14:00 dušičková pobožnost v kostele a na hřbitově
pondělí 4. listopadu Hor. Lideč
16:30 za + rodiče Bělotovy, + z rodiny a DvO
památka sv. Karla
Lidečko
18:00 za + rodiče Annu a Josefa Ščotkovy, + z rodiny,
Boromejského,
BP pro ž.rodinu
biskupa
úterý 5. listopadu
Hor. Lideč
16:30 za + rodiče Důbravovy, + bratra a BP pro ž. rod.
Lidečko
18:00 na poděkování za 70 let života a BP pro živé
rodiny
středa 6. listopadu
Hor. Lideč
16:30 za + z rodiny Manové, Krajčové a Šeré
Lidečko
18:00 za + manželku Ludmilu Pastorčákovu, + dceru,
všechny + z rodiny a celou ž. rodinu
čtvrtek 7. listopadu
Hor. Lideč
9:00 za + kněze a biskupy
(celebruje P. Vojtěch Šíma a kněží děkanátu)
Lidečko
18:00 za + Miloslava a Jindřišku Sáblíkovy, 2 + rodiče
a BP pro ž.rodinu
pátek 8. listopadu
Hor. Lideč
15:30 adorace a svátost smíření
mše sv. pro
Hor. Lideč
16:30 za + Františka Holce, 2 + rodiče a ž.rodinu
rodiče a děti
Holcovu
(4.třída)
Lidečko
18:00 za + Vladimíra Kohoutka – 1. výročí úmrtí
sobota 9. listopadu
Lidečko
svátek Posvěcení
lateránské baziliky
32. neděle v mezidobí
Lidečko
10. listopadu
Hor. Lideč
Lidečko
Pulčín

7:00 za + rodinu Kurtinovu, dar zdraví a BP pro živou
rodinu
7:30 za živé a + farníky
9:00 za + z rodiny Povalačovy, BP a ochranu PM pro
ž. rodiny
10:30 za + manžela, otce a BP pro rodinu Janošíkovu
15:00 za + rodáky a obyvatele z Pulčín

Tento týden budu od 9:00 navštěvovat nemocné. Ve středu Horní Lideč, v úterý Lidečko
dolní konec a v pátek Lidečko horní konec.
Setkání schol se uskuteční v sobotu 16. listopadu 2019. Stále prosíme o finanční podporu.
Přispět můžete do označené pokladničky vzadu v kostele. Zároveň prosíme o modlitbu za celé
setkání, za organizátory i účastníky. Za vaši štědrost vám děkuje schola z Lidečka.
V pátek večer 15. listopadu, před setkáním schol, vás srdečně zvu na Adorační a modlitební
večer s kapelou Goldband. Začátek je v 19:00 v kostele v Lidečku.
Ve čtvrtek 14. listopadu přijede do naší farnosti misionář P. Petr Krenický. V 18 hodin
bude celebrovat mši svatou a poté se uskuteční povídání o jeho životě a misijním působení na
válkou zmítaném Východě Ukrajiny. Při mši svaté i během besedy bude možné přispět na
misijní dílo P. Petra Krenického na Ukrajině. Za jakoukoliv pomoc předem veliký DÍK!
Přijměte srdečné pozvání na konferenci Otcovo srdce, která se koná od 7. do 10. listopadu
v kině Svět ve Valašském Meziříčí. Přihlašování a podrobné informace na adrese
www.otcovosrdce.cz nebo na plakátku.
Adventní duchovní obnova se v naší farnosti bude konat v sobotu 7. prosince. Přijede otec
Karel Matlok MIC, který dlouhé roky působil v Brumově a nyní je duchovním správcem
farnosti Praha - Hostivař.
Kalendáře na rok 2020 budou v sakristii k zakoupení pouze do hodů. Neváhejte a přijďte
si koupit.
V pondělí po mši svaté se začínají v sakristii zapisovat úmysly mší svatých na 1. pololetí
roku 2020.
Sbírky v říjnu 2019
6.10.
13.10.
20.10. sbírka na misie
27.10.

Lidečko 7:30
4821,4719,71713,6076,-

Horní Lideč 9:00
5187,5844,50960,6139,-

Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí za vaši štědrost.

Lidečko 10:30
6137,5796,38532,4294,-

