informátor římskokatolické farnosti Lidečko

22. neděle v mezidobí 3. září 2017
Liturgie slova 22. neděle v mezidobí - vstupní ant.: Smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále
k tobě volám. Tys totiž, Pane, dobrý a shovívavý, nejvýš milosrdný ke všem, kdo k tobě volají.
1.čtení. Jer. 20, 7-9 * Hospodinovo slovo se mi stalo pohanou.
Žalm: Žl 63 * Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!
2.čtení Řím 12, 1-2 * Přinášejte sami sebe v oběť živou.:
Evangelium: Mt 16, 21-27 * Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe. Představa trpícího a
umučeného Mesiáše, tedy představa Mesiáše, který zlu podlehne, byla pro Ježíšovy
současníky nepředstavitelná. Proto také nebyla přijata představa utrpení Mesiášových věrných.
Ježíš zde tedy opět vyzývá ke změně smýšlení. Jeho cesta je cestou zisku skrze ztrátu a
takováto moudrost není člověku samozřejmá a blízká!
22. neděle v mezidobí
3. září

pondělí 4. září
úterý 5. září
středa 6. září
čtvrtek 7. září

BOHOSLUŽBY OD 3. ZÁŘÍ DO 10. ZÁŘÍ 2017
Lidečko
7:30 za + Antonína Matochu, 2 + rodiče, 2 bratry,
BP pro ž.r.
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 farníky
Lidečko
18:00 za + Františka Váňu, živé a + z rodiny Janáčovy
a Váňovy
Lidečko
7:00 za + sestru Saturninu
Hor. Lideč 17:30 za + z rodiny Pechalovy, BP pro ž.rodinu

pátek 8. září
Svátek Narození Panny
Marie
sobota 9. září

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

17:00
18:00
16:00
17:00
18:00
13:00

23. neděle v mezidobí
10. září

Lidečko
Hor. Lideč

7:30 za farnost
9:00 na poděkování za dožitá léta, přijatá
dobrodiní a BP pro rodinu Sekulovu
10:30 za živé a + včelaře z farnosti a ochranu včel
před nemocemi a jiným nebezpečím
14:00 adorace a svátostné požehnání

Lidečko
Lidečko

adorace, svátost smíření
za 2 + rodiče, + děti, D v O, ž. rodinu Machů
adorace, svátost smíření
za + rodiče Matušincovy, 2 + syny a ž.rodinu
za + Annu a Aloise Psotovy, BP pro ž.rodinu
za živé a +70níky

Úklid kostela: č. 1-20
Místa na pouť na Hostýn už jsou obsazená. Prosíme i ty, kdo jste se zapisovali v kostele o
zaplacení částky u pana Sekuly, Pastorčáka nebo paní Pechalové, ať s tím potom nejsou
starosti v autobuse. Děkujeme.

Všiml jsem si, že poslední dobou někteří po proměňování klečíte nebo sedíte, jiní zůstáváte
stát a je potřeba tyto liturgické úkony sjednotit. Když jsem se bavil před svým příchodem
do Lidečka s otcem arcibiskupem, přál si, abych v určitou vhodnou dobu dal zpět
liturgické postoje při mši svaté, jak to bylo před nástupem otce Josefa Červenky a jak je to
ve farnostech naší arcidiecéze obvyklé. Konzultoval jsem to ještě včera s otcem
generálním vikářem Josefem Nuzíkem. Liturgická směrnice, o kterou se opíral otec Josef
Červenka, není úplně jednoznačná a dává poměrně širokou možnost výkladu. Hlavním
liturgem v diecézi však není farář, ale biskup a on rozhoduje, jaká bude konkrétní praxe
v jeho diecézi. Po proměňování tedy zůstaneme až do Otčenáše klečet nebo sedět.
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Mše svaté pro rodiče s dětmi začnou v obou kostelích každý pátek od měsíce října.
Zkoušky scholičky v Lidečku a scholy v Hor. Lidči začínají už tento pátek 8. září v 16:00.
Po mši svaté v Lidečku tj. v 19:00 bude první zkouška scholy. Zveme všechny stálé členy i
nové zpěvačky a zpěváky. Více informací na plakátku na nástěnce.
Přijměte pozvání na Duchovní obnova nejen pro biřmovance, která se koná v sobotu
16. září od 14:00 v kostele v Lidečku. Slovenský evangelizátor a bývalý narkoman Peter
Lipták bude vyprávět o svém setkání s živým Bohem, který proměnil jeho život.
Program obnovy:
14:00 Svědectví: „Setkání s živým Bohem“ a téma „Hřích a spása“
15:00 Přestávka
15:30 Téma „Duch svatý“ a modlitby za naplnění Duchem svatým (možnost přímluvné
modlitby a svátosti smíření)
18:00 Mše svatá
Ministranti se chystají příští sobotu 9. září na arcidiecézní ministrantskou pouť do
Uherského Brodu. Pojede s nimi náš bohoslovec Dominik a také já je tam navštívím.
V sakristii kluci obdrželi instrukce k pouti a vás rodiče, prosím, o povzbuzení a podporu.
Centrum pro rodinu pořádá od 9. 10. v 19 hodin v KD Lidečko manželské večery.
Kurz je pro všechny dvojice, které cítí, že na sebe mají čím dál méně času. Nabízíme
variantu jak si udělat čas. Neváhejte a 8 večerů choďte spolu na rande. Přihlásit se můžete
do 6. 10. Srdečně se na vás těší Jana Kunderová a Marie Smolíková.

