Úklid kostela: v sobotu 8. září po mši svaté čísla domů 481 - 500.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

22. neděle v mezidobí

2. září 2018

1.čtení: Dt 4,1-2.6-8 * Nic nepřidáte k tomu, co vám přikazuji, budete zachovávat Boží příkazy
Žl 15,2-3a.3b-4.5bc * Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?
2. čtení: Jak 1,17-18.21b-22.27 * To slovo musíte uvádět ve skutek.
Evangelium: Mk 7,1-8.14-15.21-23 * Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.
Ježíšův spor s farizeji ohledně tradice otců a především toho, co člověka skutečně znesvěcuje,
odkrývá opět jádro Božích požadavků. Tím je radikalita lásky a radikalita čistoty, která se
nespokojí s obřadní (kultickou) čistotou, ale vyžaduje ryzost srdce.

BOHOSLUŽBY OD 2. ZÁŘÍ DO 9.ZÁŘÍ 2018
22. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
2. září
Hor. Lideč
9:00 za školáky, učitele a rodiče + žehnání aktovek
Lidečko 10:30 na poděkování za prázdniny, s prosbou o BP pro
nový školní rok + žehnání aktovek
Pulčín 15:00 za + dceru Ivanu Pechalovu a živou rodinu
pondělí 3. září
Lidečko 18:00 za + rodinu Hrabicovu, BP pro živou rodinu
památka sv. Řehoře
Velikého, papeže a
učitele církve
úterý 4. září
Lidečko
7:00 za + sestru Saturninu, její + rodiče a DO
středa 5. září
Hor. Lideč 16:00 svátost smíření
sv. Terezie z Kalkaty, Hor. Lideč 18:00 za 2 + rodiče a BP pro živou rodinu Valčíkovu
řeholnice
čtvrtek 6. září
Lidečko 16:00 svátost smíření pro děti a mládež
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 za + rodiče Annu a Aloise Psotovy, + z rodiny a
BP pro živou rodinu
Lidečko 19:00 svátost smíření – 3 kněží
pátek 7. září
Lidečko
8 - 9 svátost smíření
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 za + z rodiny Pechalové, dar zdraví a BP pro ž. r.
Lidečko 18:00 za + rodiče Machů, + děti, 2 + zetě, snachu, BP
pro živou rodinu
sobota 8. září
Lidečko
7:00 za živé a + z rodiny Matochovy a DO
svátek Narození
Hor. Lideč
9:30 mše svatá – poutníci z Třebíče
Panny Marie
23. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
9. září
Hor. Lideč
9:00 za + Marii Golasovu - 1. výročí úmrtí
Lidečko 10:30 za + manžela a BP pro živou rodinu Pastorčákovu
Lidečko 14:00 svátostné požehnání

Oslava 25. výročí působení sester Karmelitánek v České republice. Sestry Karmelitánky
vás srdečně zvou ke společnému slavení mše svaté v pátek 14. září 2018 v 18 hod. do Lidečka.
Chtějí společně s vámi poděkovat Bohu za milosti a dary, které obdržely během svého
působení v ČR a také v naší farnosti. Účast přislíbily i některé z těch, které působily u nás. Po
mši svaté bude v kostele beseda se sestrami.
Pouť do Žarošic v sobotu 8. září. Odjezd ze Střelné ve 12 hodin, z Horní Lidče 12:10 a
z Lidečka 12:15. Cena 300,- Kč, krojovaní 150,- Kč. Dnes naposled se můžete přihlašovat
v sakristii, kde společně se jménem a číslem domu uveďte i své telefonní číslo.
S novým školním rokem začínají pravidelné zkoušky scholy a scholičky. Scholička v pátek
od 16 hodin do 18 hodin na faře, po zkoušce chodíme společně na mši svatou. Schola bude
mívat zkoušky v pátek po mši svaté – cca v 19 hodin.
Zveme mezi nás všechny současné členy, ale i nové zpěváčky - do scholičky od předškoláků,
do scholy mladé od 8. třídy. V pátek 7. září 2018 po mši svaté bude schůzka všech, kteří se
chtějí více aktivně zapojit a pomoci s vedením nebo hraní na klávesy či kytaru ve schole a
scholičce. První zkoušky, jak scholy tak scholičky budou až v pátek 14. září 2018.
Katecheze Dobrého pastýře. I v tomto školním roce bude od září probíhat Katecheze
Dobrého pastýře. Hlavním účelem katecheze je, aby dítě navázalo osobní vztah s Ježíšem,
rozvíjelo víru, vědomě prožívalo liturgii i osobní modlitbu. Děti se budou učit poznávat Boha
v osobě Ježíše Krista, který je Dobrý pastýř, zná své ovce, vede je a chrání.
Srdečně zveme všechny předškolní děti (cca od 3-6 let). Ty, které už chodili i nové zájemce.
Tento rok si zopakujeme vše, co už jsme prožili, ale zároveň bude každé setkání obohaceno
o nové zajímavé věci. Katecheze bude probíhat v domě Martina Hrabiny v přízemí, kde je
zřízeno atrium pro katechezi.
První setkání bude: 13. 9. 2018 (sejdeme se v 16:15 před Společenským centrem)
Více informaci a fotek bude na nástěnce v zadní části kostela a na webové stránce
www.katechezedobrehopastyre.cz.
Moc se na vás těšíme
Lenka Baklíková a Martina Filáková
Tento týden budu navštěvovat nemocné. Ve středu Horní Lideč, ve čtvrtek Lidečko
(dolňansko) a v pátek Lidečko (horňansko), vždy od 9:00 hodin.
Sbírky v srpnu 2018
5.8.
12.8.
19.8. sbírka na farnost
26.8.

Lidečko 7:30
5640,4818,20135,4719,-

Horní Lideč 9:00
7346,5973,13058,5633,-

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

Lidečko 10:30
4756,6871,12029,7389,-

