informátor římskokatolické farnosti Lidečko

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 17. prosince 2017
1.čtení: Iz 61,1-2a,10-11 * Radostí jásám v Hospodinu.
Žalm: Lk 1,46-48a * Můj duch jásá v Bohu mém!
2.čtení: 1 Sol 5, 16-24 * Ať si uchováte ducha neporušeného a duši i tělo neposkvrněné pro
příchod našeho Pána.
Evangelium: Jan 1,6-8.19-28 * Mezi vámi stojí ten, koho vy neznáte.
Úvodní verše hovoří o svědectví Jana Křtitele. Smyslem tohoto svědectví je potvrdit přítomnost
a vítězství světla nad temnotou, aby všichni uvěřili. Jan Křtitel také popírá, že by byl Kristem
nebo Eliášem, aby tak zůstal pouhým hlasem, který poukazuje na Slovo.
BOHOSLUŽBY OD 17. PROSINCE DO 24. PROSINCE 2017
3. NEDĚLE ADVENTNÍ Lidečko
7:30 za + manžela, 2 + rodiče, BP pro děti a rodinu
17. prosince
Františákovu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko
10:30 za + manžela Miloslava Matyáše, + vnuka
Šimonka, živou a + rodinu
pondělí 18. prosince
Hor. Lideč
6:15 roráty - za + Evu Čechovu, maminku Boženu
Vaculkovu a ž.rodinu
Lidečko
16:00 svátost smíření
Lidečko
18:00 za + rodiče Marii a Františka Brhlovy, + švagra,
neteř, BP pro ž.rodinu
úterý 19. prosince
Lidečko
6:15 roráty - za + kmotřenku, nemocnou tetu a
šťastnou hodinku smrti
středa 20. prosince
Hor. Lideč
6:15 roráty - za + Františka Řepu, BP pro ž.rodinu
Hor. Lideč 16:00 svátost smíření
čtvrtek 21. prosince
Lidečko
17:00 adorace, svátost smíření
Lidečko
18:00 za + rodiče Ladislava a Annu Chupíkovy, syna
Vojtěcha, zetě Josefa a ž.rodinu
pátek 22. prosince
Hor. Lideč 15:30 adorace, svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 za + Karla a Františku Trčálkovy, + z rodiny a DO
Lidečko
18:00 za + manžela, syna a vnučku, + z rodiny Mušínské
a Brhlovy a ž.rodinu
sobota 23. prosince
Lidečko
7:00 roráty – za + rodiče Josefa a Zdenku Kulíškovy,
BP a ochranu pro ž.rodinu
4. NEDĚLE ADVENTNÍ Lidečko
7:30 za + Antonína Šviráka, BP pro ž.rodinu
Hor. Lideč
9:00 za + Karla Pechance - 1. výročí úmrtí
24. prosince
„PŮLNOČNÍ MŠE“
ZE SLAVNOSTI
NAROZENÍ PÁNĚ

Hor. Lideč
Lidečko

20:30 za živé a + farníky
22:30 za + rodiče Filákovy, + zpěváky a jejich ž.rodiny
po mši jste před kostelem zváni na vánoční punč

V letošním roce připadá Štědrý den na 4. neděli adventní. Neděle adventní i slavnost
Narození Páně jsou na stejné úrovni co do pořadí přednosti liturgických dnů. Co to znamená
pro slavení bohoslužeb? Dopolední mše svaté jsou ze 4. neděle adventní (nesmí se slavit
z vigilie Narození Páně). Odpoledne po 15 h a v podvečer se slaví mše z vigilie Narození
Páně. V noci pak již mše sv. z Narození Páně. Povinnost účastnit se mše sv. se týká jak
4. neděle adventní, tak slavnosti Narození Páně.
Adventní Misijní jarmark bude dnes po mši svaté. Výtěžek z tohoto jarmarku bude odeslán
na konto PMDD. Těší se na Vás děti ze scholičky.
Úklid kostela, zdobení stromků a chystání betléma bude v sobotu 23. 12. po rorátech.
Přijďte nejen vy, kdo máte tento týden úklid (č. 301 – 320), ale prosíme o hojnou účast
i ostatní, zvláště děti a mládež. Když po mši svaté většina přiloží ruku k dílu, za hodinku
nemáme co dělat.
Zkouška sboru na Vánoce bude ve čtvrtek v 19:00 na faře.
Na Štedrý den zveme všechny děti, rodiče, prarodiče i ostatní na vánoční putování do
betléma. Sejdeme se v 12:30 hod před kulturním domem a půjdeme ke kapličce v Račném,
kde na nás bude čekat Svatá rodina s Ježíškem, pastýři a ovečky. Po cestě také vyzdobíme
vánoční strom pro zvířátka, proto si s sebou vezměte nějaké ozdoby (jablíčka, kaštany,
žaludy aj.). Narozenému Ježíškovi můžete v rodině vyrobit jako dárek papírového andílka.
Společně se potom Ježíškovi půjdeme poklonit a zazpíváme mu nějaké koledy.
Vánoční divadelní představení našich dětí budete moci shlédnout při páteční mši svaté
22. prosince. Všichni jste srdečně zváni.
Tříkralová sbírka bude letos přímo na slavnost Zjevení Páně v sobotu 6. ledna 2018. Je
smutné, že se z nových vedoucích zatím přihlásila pouze jedna osoba. Ještě jednou vás tedy
prosím o pomoc, protože bez vedoucích Tříkrálová sbírka dělat nejde. Nespoléhejte jeden
na druhého a nejpozději do úterý se nahlaste Lence Ryzové nebo na faře. Díky moc.
Sbírky při vánočních bohoslužbách a na Nový rok jsou určeny na fond aktivit arcidiecéze.
Naše farnost odvádí ročně částku 104 400,-Kč. Bůh vám odplať za vaši štědrost.
Pouť do Filipova v lednu 2018 s otcem Josefem Červenkou. Odjezd bude v pátek
12. ledna odpoledne. Přistupovat do autobusu můžete v 17:05 u kostela v Horní Lidči a
v 17:15 v Lidečku u školy. Následovat bude mše sv. v Soběchlebích a potom noční cesta
autobusem na poutní mši, která začíná ve 4:00 v čase zjevení Panny Marie a uzdravení
nemocné Magdaleny Kade. Návrat v sobotu k večeru. Cena: 700,- Kč, studenti 400,- Kč.
Přihlaste se do 8. ledna, se zálohou 300,- Kč. Nejlépe přímo otci Josefovi přes email:
farasobechleby@seznam.cz nebo telefon 731 621 105. Také se můžete nahlásit u nás na faře.
Vánoční turnaj ve florbalu se koná 28.12. od 9 do 16 hodin v tělocvičně v Lidečku. Všichni
jste srdečně zváni. Přihlášení je nutné nejpozději do 23.12. Podrobné informace jsou na
plakátku.
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