informátor římskokatolické farnosti Lidečko

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
1. DUBNA 2018

VSTAL JSEM Z MRTVÝCH A JSEM STÁLE S TEBOU, ALELUJA.

1. čtení: Sk 10, 34a.37 - 43 * Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání.
Žalm 118 * Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
2. čtení: Kol 3,1- 4 * Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus.
Evangelium: Jan 20, 1-9 * Ježíš musel vstát z mrtvých.
Zanechané pruhy plátna, které obmotávaly Kristovo tělo, vyjadřují, že Kristus byl osvobozen
z pout smrti. „Hrob nebyl ani prázdný ani plný. Stal se poselstvím“. Proto milovaný učedník
uviděl a uvěřil, že Ježíš přemohl smrt. Teprve tato víra mu dala pochopit Písmo.
Slavnost
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
1. dubna
sbírka na seminář
žehnání pokrmů
pondělí 2. dubna

BOHOSLUŽBY OD 1. DUBNA DO 8. DUBNA 2018
Lidečko

Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Pulčín
Lidečko

úterý 3. dubna
středa 4. dubna
čtvrtek 5. dubna

Lidečko
Lidečko
Lidečko

pátek 6. dubna
první pátek

Lidečko
Hor. Lideč

sobota 7. dubna

Lidečko

2. neděle velikonoční
NEDĚLE BOŽÍHO
MILOSRDENSTVÍ
8. dubna

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

5:00 vigilie vzkříšení
za živé a + farníky

9:00
10:30
14:30
7:30
9:00
11:00
15:00

za celou živou a + rodinu Františovu a Důbravovu
za + rodiče Chupíkovy, + sestru, BP pro ž. rodinu
Te Deum + novéna k BM
za + manžela, dceru, vnučku a BP pro ž.rodinu
za lektory z farnosti
za živé a + obyvatele Pulčína
za + manžela, 2 + rodiče a BP pro ž.rodinu
Harnádkovu a Miltovu
15:00 za + rodiče Kulíškovy, 4 + syny a BP pro ž.rodinu
15:00 za + rodiče Machů, + z rodiny a BP pro ž.rodinu
15:00 za + Ladislava Vichtoru, 2 + rodiče, + z rodiny a BP
pro ž.rodinu
15:00 BP pro rodinu Smolíkovu
16:30 za + rodiče Zichovy, Matochovy, DO, dary Ducha
sv. a ž.rodinu

15:00 za + rodiče Brhlovy, + dcery, zetě, vnučku, vnuka
a BP pro ž.rodinu
7:30 za živé a + farníky
9:00 za dvoje + rodiče, + z rodiny a BP pro celou
ž.rodinu Manovu
14:00 adorace + svátost smíření
15:00 za dary Ducha sv. a zvládnutí maturity

Veliký dík všem, kdo jste se aktivně zapojili do přípravy a prožití letošních Velikonoc.
Úklid kostela: v sobotu 7. dubna po mši svaté v 16:00

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Ve shodě s přáním Pána Ježíše se tento svátek slaví první neděli po Velikonocích.
Přípravou na tento svátek je novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu
Milosrdenství. Ježíš řekl sestře Faustyně: „Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla
duše k prameni Mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení, i všechnu milost, kterou
potřebují v těžkostech života, zvláště v hodině smrti. Každý den přivedeš do Mého Srdce
jinou skupinu duší a ponoříš je do moře Mého milosrdenství. A Já všechny tyto duše uvedu
do domu Svého Otce. Každý den budeš prosit Mého Otce o milosti pro tyto duše pro Mé
bolestné utrpení. Duše, které se budou modlit tuto Korunku, zahrne moje milosrdenství v
životě a zvláště v hodině smrti. Skrze modlitbu Korunky rád dám všechno, oč mě budou
prosit.“
Od velikonočního pondělí do soboty slavíme denně ve farním kostele v Lidečku
týden Božího milosrdenství. Od 14:30 adorace, v 15:00 novéna a mše sv.
Hlavními celebranty a kazateli budou pozvaní kněží.
Při každé mši sv. bude sbírka na projekt Adopce na dálku
4.den - pondělí velikonoční: Za pohany a ty, kteří Ježíše neznají. P. Stanislav Zatloukal
5.den - úterý velikonoční: Za ty, kteří porušili jednotu církve. P. Antonín Pechal
6.den - středa velikonoční: Za děti a duše pokorné a tiché. P. Ladislav Švirák
7.den - čtvrtek velikonoční: Za ctitele Boží milosrdenství. P. František Kantár SVD
8.den - pátek velikonoční: Za duše v očistci. P. Zdeněk Gerhard Klimeš
9.den - sobota velikonoční: Za vlažné duše. P. Pavel Martinka

Slavnost Božího Milosrdenství v neděli 12. dubna 2018
v kostele v Lidečku.

Od 14:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření, v 15:00 mše svatá

VELMI VÁS ZVEME K ÚČASTI NA BOHOSLUŽBÁCH TÝDNE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ.

Zveme všechny farníky po vigilii vzkříšení na společnou farní snídani do malého sálu
KD. Přijďte prožít radost z Kristova vzkříšení nejen při liturgii, ale i při společném sdílení.
Stále se můžete v sakristii přihlašovat na farní pouť do Severních Čech. Společně
s přihláškou přinášejte i peníze za pouť.
Velikonoční florbalový turnaj se koná v sobotu 14. dubna v tělocvičně v Lidečku.
Přihlašujte se na e-mail florbal.turnaj@seznam.cz. Podrobné informace jsou na plakátku.
Srdečně zveme všechny dívky, ženy, maminky, babičky na modlitbu gesty a biblické
tance v pondělí 9. dubna v 19:00 hodin do malého sálu kulturního domu v Lidečku.
Katecheze Dobrého Pastýře bude opět ve čtvrtek 5. dubna v 16:30, tentokrát však
v kostele a jsou zvány nejen děti, ale také rodiče.
Koncert křesťanského písničkáře Pavla Helana se uskuteční 15. dubna v 17:00 v KD
v Lidečku. Srdečně zvou naši skauti.

Připravujeme spolčo pro středoškoláky a vysokoškoláky. Od 5. května bude probíhat
každou druhou sobotu ve 20:00 na faře v Lidečku. Všichni jste srdečně zváni.
Všichni mladí jsou zváni 20.-21.4 na Godzone konferenci „V hlubině“ v Liptovském
Mikuláši. Můžete se těšit na hluboké duchovní zážitky, vystoupení mnoha známých
chválových kapel jako eSPe, Lamačské chvály aj. Doprava je zajištěna.

