Hromniční pouť matek ve Šternberku 2. února 2019. Odjezd autobusu z Hor. Lidče v 7:00
a z Lidečka 7:05. Přihlásit se můžete do příští neděle 27. ledna v sakristii, nebo u Jany
Novákové v Lidči a Marty Řehákové v Lidečku. Cena je 250,- Kč.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

2. neděle v mezidobí

20. ledna 2019

1.čtení: Iz 62,1-5 * Raduje se z nevěsty ženich.
Žalm: 96,1-2a.2b-3.7-8a.9-10ac * Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.
2.čtení: 1 Kor 12,4-11 * Jeden a týž Duch přiděluje každému zvlášť, jak chce.
Evangelium: Jan 2,1-12 * To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.
Klíčem k dnešní perikopě je verš 11: „tím zjevil svou slávu“. Jde tedy o zásadní událost. Svatba
je symbolem mesiánské doby. Víno je znamením požehnání. Je to první zázrak, který
apoštolové vidí, a uvěří. Proto je tento příběh v Janově evangeliu viditelným zahájením
mesiánské doby a začíná jím veřejné Ježíšovo vystoupení.
BOHOSLUŽBY OD 20. LEDNA DO 27. LEDNA 2019
2. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + manžela, 2 + rodiče, živé děti s rodinami a
20. ledna
duše v očistci
Hor. Lideč
9:00 za živé a + z rodiny Zichovy, duše v očistci, BP a
sbírka na potřeby
dar víry a zdraví
farnosti
Lidečko 10:30 za živé a + farníky
Lidečko 17:00 večer chval
pondělí 21. ledna
památka sv. Anežky
Římské
úterý 22. ledna
středa 23. ledna

Přijměte srdečné pozvání na 11. farní ples, který se koná v sobotu 9. února 2019 v KD
v Lidečku. Začátek v 19:00, vstupné 150,- Kč. K tanci a poslechu hraje skupina VIVIAN Band
a M&men´s. Vstupenky budou od středy v předprodeji u paní Mileny Pavlíkové v Lidečku a
paní Věry Povalačové v Horní Lidči. Prosíme štědré farníky o dary do tomboly.
Společné farní odpoledne na sněhu se koná dnes 20. ledna na kopci u hřbitova. Sraz v 14:00
před farou. Boby, lopaty a pytle na ježdění s sebou. Zveme zvláště rodiny s dětmi.
Obřad představování dětí, které jdou letos k 1. sv. přijímání, bude při mši svaté v neděli
3. února v 9:00 v Horní Lidči a v 10:30 v Lidečku. Tímto obřadem začíná dětem a rodičům
bezprostřední fáze přípravy na přijetí eucharistie. Budeme se za ně před každou mší svatou
více modlit.
Nácvik na tento obřad a zdobení rodinných modlitebních svíček bude příští neděli
27. ledna v 15:00 na faře v Lidečku a v 17:00 v sále pastoračního domu v Horní Lidči.
Výsledky Tříkrálové sbírky v obcích spadajících pod Charitu Vsetín si můžete přečíst na
vývěsce. Vybralo se rekordních 1 185 092,- Kč. Jménem Charity děkuji všem, kdo jste se do
sbírky zapojili.
Modlitební triduum matek se bude konat v pátek 25. ledna po mši sv. v kostele v Lidečku,
v sobotu 26. ledna v 17:00 v Horní Lidči a v neděli 27. ledna v 14:00 taktéž v Horní Lidči.

Lidečko

18:00 na poděkování za 80 let života s prosbou o dar
zdraví a BP pro živou rodinu

Mládežnická mše svatá našeho děkanátu se koná tento pátek 25. ledna v 17:00 ve farním
kostele ve Vsetíně. Mši svatou slouží otec Ján Rimbala. Po mši svaté bude následovat jeho
přednáška o „Společenství čistých srdcí“. Všichni mladí jste srdečně zváni.

Lidečko
Hor. Lideč

7:00 za + dárce (mešní fundace)
18:00 na poděkování za 70 let života, živé a + z rodiny
a duše v očistci
17:00 adorace a svátost smíření
18:00 za + rodiče Smolíkovy, 2 + rodiče, + sourozence,
BP pro živou rodinu
15:30 adorace a svátost smíření
16:30 za 2 + rodiče, BP pro živou rodinu Fojtů
18:00 za + Jana Molka - 1. výročí úmrtí

Florbal pro ministranty starší 12 let se koná v sobotu 9. února v 10:00 v tělocvičně
v Lidečku. Pořádají děkanátní animátoři mládeže. Vstup 20,- Kč, není potřeba registrace,
možnost zapůjčení hole.

čtvrtek 24. ledna
památka sv. Františka
Saleského

Lidečko
Lidečko

pátek 25. ledna
svátek Obrácení
sv. Pavla
mše sv. pro
rodiče a děti (4. třída)
sobota 26. ledna
památka sv. Timoteje
a Tita
3. neděle v mezidobí
27. ledna

Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko

Úklid kostela: skupinka číslo 6.

7:00 za + Rostislava Daňka - 1. výročí úmrtí
7:30 za živé a + farníky
9:00 za + Ladislava Trochtu - 1. výročí úmrtí
10:30 za + Annu a Aloise Dorňáka, BP pro živé z rodiny
při mši svaté udílení svátosti křtu

CPR Vsetín pro vás během národního týdne manželství 10.-17. února 2019 připravilo
mnoho zajímavých akcí (např.: manželské večery, přednášku o komunikaci, promítání filmu,
zimní pouť ke kapličce ve Valašské Senici). Podrobnosti jsou na vývěsce.
Píše vám Bogdana. Chodím už do 6. třídy. Učím se angličtinu a polštinu. Chtěla bych se učit i češtinu,
ale nemáme učitele a učebnice. Ještě jsem se naučila kreslit v počítačovém programu a dělat
krátké animované filmy. Toto se mi moc líbí.
Teď je listopad, ale u nás už je velká zima. Dvakrát už sněžilo a bylo 4 C pod nulou. Kvůli sněhu jsem
si moc přála, aby už byly Vánoce, aby se doma postavil stromeček a všechno se v domě ozdobilo.
V kostele taky bude všechno ozdobené, a venku na vratech kostela budou dva svítící andělé,
betlémská hvězda a všude budou pověšeny ozdoby.
A jak se zdobí domy a kostely na Vánoce u vás?
Chtěla bych vám popřát hezké Vánoce a všechno dobré.
Nashledanou, Kozusěva Bogdana ( naše adoptovaná dívka z Běloruska)

