POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
informátor římskokatolické farnosti Lidečko

3. neděle postní

24. března 2019

1.čtení: Ex 3,1-8a.13-15*Ten, který jest, posílá mě k vám.
Žalm: Žl 103,1-2.3-4.6-7.8+11*Hospodin je milosrdný a milostivý.
2.čtení:1Kor10,1-6.10-12*Život lidu s Mojžíšem na poušti byl zapsán jako výstraha pro nás.
Evangelium: Lk 13,1-9*Když se neobrátíte, všichni zahynete.
Lukášovo evangelium je koncipováno tak, že od 9. kapitoly Ježíš začíná svoji poslední cestu
do Jeruzaléma. Na této cestě vypráví řadu epizod. S vědomím této poslední osudné cesty čteme
náš text, který má spíše prorocký charakter, tedy skrze konkrétní událost vyzývá k jednání.
BOHOSLUŽBY OD 24. BŘEZNA DO 31. BŘEZNA 2019
3. neděle postní
Lidečko
7:30 za + rodiče Amálii a Josefa Kovářovy a ž. rodinu
neděle 24. března
Hor. Lideč
9:00 za dvoje + rodiče, dar zdraví, BP a ochranu pro
živou rodinu Gargulákovu
Lidečko 10:30 za živé a + farníky
14:00 Lidečko, H. Lideč pobožnost KC – maminky
Lidečko 15:00 smírná adorace za nenarozený život
pondělí 25. března
Lidečko 14:30 pohřeb + Antonie Smolíkové
Slavnost
Hor. Lideč 16:30 za + z rodiny Slánské a BP pro celou živou rodinu
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Lidečko 18:00 za nenarozené děti i z dřívějších generací
úterý 26. března
Lidečko
7:00 za + rodiče Bučkovy, + syna Miloslava a vnuka
Františka, BP pro živou rodinu
středa 27. března
Hor. Lideč 18:00 za + manžela Jana, 2 + rodiče, jejich + děti a BP
pro živou rodinu Valčíkovu
čtvrtek 28. března
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 za + rodiče Miloslava a Františku Filákovy,
+ prarodiče, sourozence a BP pro živou rodinu
pátek 29. března
Hor. Lideč 15:00 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:00 pobožnost KC - scholička
mše svatá
Hor. Lideč 16:30 za ochranu a pomoc Boží pro manžela
pro rodiče a děti
Lidečko 17:30 pobožnost KC - scholička
(L, HL – 9.třída)
18:00 za + rodiče Rumánkovy,+ sestru Marii , BP pro ž.
rodinu
Lidečko 19:30 smírná adorace (24 hodin pro Pána) - bohoslovci
sobota 30. března
Lidečko
9:00 za účastníky duchovní obnovy a jejich rodiny
DUCHOVNÍ OBNOVA
Lidečko 14:30 adorace na závěr duchovní obnovy
4. neděle postní
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
31. března
Hor. Lideč
9:00 za + Danu Fojtů, + rodiče a dar zdraví pro ž.rod.
Lidečko 10:30 za dary Ducha svatého, dar víry a dar zdraví pro
sbírka na potřeby
děti a jejich rodiny
farnosti
Lidečko 14:00 pobožnost KC – schola / H. Lideč – otec Petr

v sobotu 30. března 2019 v KD v Lidečku,
přednáší Mons. Vojtěch Šíma
Zahájení v 9:00 mší svatou ve farním kostele
10:00 a 11:00 1. a 2. přednáška
12:00 Anděl Páně a přestávka na oběd
13:00 3. přednáška + dotazy
Zakončení v 14:30 adorací ve farním kostele a požehnáním
Stále se můžete přihlásit v sakristii nebo na email: faralidecko@seznam.cz. Součástí duchovní
obnovy bude i prodej duchovní literatury. Vezměte si s sebou kancionál a blok na poznámky.
Úklid kostela: skupinka číslo 3.
Zkouška sboru na Velikonoce bude ve čtvrtek v 19:00 na faře.
Misijní jarmark v Lidečku: děti ze scholičky Vás srdečně zvou na Postní misijní jarmark,
který bude probíhat v neděli 7. dubna po ranní i hrubé mši svaté před kostelem. Budete si moci
zakoupit různé velikonoční dekorace. Výtěžek jarmarku bude odeslán na účet PMDD.
Misijní jarmark v Horní Lidči: na Květnou neděli 14. dubna všechny srdečně zve misijní
klubko na postní misijní jarmark, který se uskuteční po mši sv. v centru za kostelem. Můžete
se těšit na výrobky dětí z misijního klubka, misijní koláč, kávu či čaj. Maminky a babičky
prosíme o pomoc s misijním koláčem. Děkujeme.
Setkání rodičů dětí, které se připravují na první sv. přijímání z celé farnosti bude příští
neděli 31. března v 15:00 po křížové cestě v Horní Lidči v kostele. Tématem setkání bude
povídání o svátosti smíření a příprava na křížovou cestu rodičů a dětí, která proběhne 7. dubna.
Setkání zahájíme modlitbami otců a matek (modlitební triduum) za naše děti. Srdečně zveme
i rodiče všech dětí ve farnosti ke společné modlitbě.
Vzadu na stolku je umístěna pokladnička na květiny k Božímu hrobu, díky za vaše dary.
Můžete si objednat velikonoční svíce. Vzadu na stolku jsou vzory na ukázku a archy
k zapsání. Svíce tam budou pouze jeden týden, potom je přesuneme do kostela v Horní Lidči.
Arcidiecézní setkání mládeže v Přerově s tématem "Jsem služebnice Páně, ať se mi
stane podle Tvého slova.", se koná v sobotu 13. dubna 2019. Jsou zváni mladí od 13ti let.
Z farnosti pojedeme společně vlakem v 6:16 z Horní Lidče a v 6:19 z Lidečka. Přihlašovat se
můžete na email: novakovapatrika@seznam.cz. Cena 100,- Kč za dopravu a registraci.
Program začíná v 9:00 a konec setkání je v 16:30. Návrat domů nejpozději do 20:00.
V pátek od 20:00 je možnost i předprogramu (přihlášení a cesta individuální).

Fotografie z „Doby sněhové“ jsou ke zhlédnutí na nástěnce v předsíni kostela.
Sbírky v únoru 2019
3.2.
10.2.
17.2.
24.2. sbírka Haléř sv. Petra

Lidečko 7:30
4375,3957,4445,19830,-

Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí.

Horní Lideč 9:00
6037,5335,5927,23549,-

Lidečko 10:30
5965,6517,6017,15198,-

