Oslava 25. výročí posvěcení kostela sv. Václava v Horní Lidči
informátor římskokatolické farnosti Lidečko

25. neděle v mezidobí

22. září 2019

1. čtení: Am 8,4-7*Proti těm, kteří „chudáka kupují za peníze“.
Žalm: Žl 113,1-2.4-6.7-8*Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.
2. čtení: 1 Tim 2,1-8*Ať se konají k Bohu modlitby za všechny lidi.
Evangelium: Lk 16,1-13*Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.
Tato perikopa navazuje na podobenství o milosrdném otci a marnotratném, resp. „poctivém“
synovi. Jakou roli hraje svázanost majetkem v myšlení učedníků? Pán ví, že správce majetku
je nepoctivý! Nechválí nepoctivost, ale prozíravost a svobodu vůči majetku, který je pomíjivý.
BOHOSLUŽBY OD 22. ZÁŘÍ DO 29. ZÁŘÍ 2019
25. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + Štěpánku Šimarovu, všechny + z rodiny
22. září
Šimarovy a Pavlatské
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko 10:30 za + rodiče Jana a Ludmilu Slováčkovy, jejich
+ rodiče, sourozence z obou stran a BP pro ž.r.
Lidečko 14:00 svátostné požehnání
pondělí 23. září
Lidečko 18:00 za + manžele Vaculčíkovy, + sourozence a BP
památka sv. Pia
pro živou rodinu
z Pietrelciny, kněze
úterý 24. září
Lidečko
7:00 za + dárce církve (mešní fundace)
Hor. Lideč 15:00 pohřeb + Anny Blažkové
středa 25. září
Hor. Lideč 16:00 svátost smíření
Hor. Lideč 18:00 za + Ludmilu Mikeskovu a BP pro živou rodinu
čtvrtek 26. září
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
sv. Kosmy a Damiána,
Lidečko 18:00 za + Antonína Matochu a BP pro živou rodinu
mučedníků
pátek 27. září
Lidečko 16:30 za + rodiče Hynkovy, + syna, + předky, dar víry
památka sv. Vincence
a BP pro děti s rodinami
z Paula, kněze
Hor. Lideč 18:00 za dvoje + rodiče a BP pro ž.rodinu Valčíkovu
Hor. Lideč 19:00 modlitba za národ a slavnostní nešpory
sobota 28. září
Lidečko
7:30 za + manžela, 2 + rodiče, 2 + vnoučata a za živou
a + rodinu Rumánkovu
Slavnost
Hor.
Lideč
9:00
za poutníky a BP pro celou farnost a obec
SV. VÁCLAVA,
Lidečko
13:00
svatební mše svatá Švirák – Nedorostová
MUČEDNÍKA
Hor. Lideč 15:00 Te Deum a svátostné požehnání
26. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + Františka Novosada, dar zdraví a BP pro ž.r.
29. září
Lidečko 10:30 za + Ladislava Šviráka a celou živou a + rodinu
Hor. Lideč 14:00 za všechny živé i + dobrodince našeho kostela
25. VÝROČÍ
(celebruje apoštolský nuncius Mons. Charles
POSVĚCENÍ KOSTELA
Daniel Balvo)
V HORNÍ LIDČI

pátek 27. září 2019
19:00 - modlitba za národ, svatováclavské nešpory
19:30 - scénka o životě svatého Václava
sobota 28. září 2019 - Slavnost sv. Václava, mučedníka,
hlavního patrona českého národa a filiálního kostela v Horní Lidči
9:00 - Poutní mše svatá za poutníky a požehnání pro farnost i obec
15:00 - Te Deum a svátostné požehnání
neděle 29. září 2019
14:00 - Slavnostní mše svatá při příležitosti 25. výročí posvěcení
kostela sv. Václava
celebruje apoštolský nuncius Mons. Charles Daniel Balvo
LITURGIE BOŽÍHO SLOVA SLAVNOSTI SV. VÁCLAVA
1. čtení: Mdr 6,9-21*Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznáni za svaté.
Žalm: 1 Kron 29,11-12*Ty, Hospodine, vládneš nade vším
2. čtení: 1 Petr 1,3-6; 2,21b-24*Zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích.
Evangelium: Mt 16,24-27*Kdo svůj život pro mě ztratí, nalezne ho.
Evangelium přináší člověku plné povznesení, které prochází zřeknutím se všeho, co je
s tím neslučitelné. Sobecky „získat celý svět“ se nesrovnává s vlastní spásou, protože je to
proti spáse druhých. Být Ježíšovým učedníkem znamená vždycky přijmout kříž, ale
zároveň to přináší účast i na jeho slávě.
Modlitba za národ se bude v naší farnosti konat po mši svaté 27. září v 19:00 ve filiálním
kostele sv. Václava v Horní Lidči. Po úvodním zpěvu písně „Otče náš, vyslyš nás“ se
pomodlíme nešpory ze slavnosti sv. Václava. Poté bude následovat svatováclavský chorál,
modlitba za národ a státní hymna.
Ohlášky před sňatkem: Ladislav Švirák, Lidečko 441 a Zuzana Nedorostová, Lidečko 471 si
udělí v sobotu 28. 9. 2019 v 13:00 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.
Triduum matek bude pouze v Lidečku a to v sobotu 28.9. v 17:00 a v neděli 29.9. v 18:00.
Přijďte se modlit za své děti a vnuky, aby se víra v jejich srdcích neztratila a aby se vždy pevně
držely Pána Boha. „NEDEJ ZAHYNOUTI NÁM NI BUDOUCÍM!“
Katecheze Dobrého pastýře začne od pondělí 23. září. Je určena pro děti ve věku 3 - 6 let.
Děti se budou scházet každé pondělí od 16:30 u Hrabinových (č.p. 312). Hlavním cílem
katecheze je, aby dítě navázalo osobní vztah s Ježíšem, rozvíjelo víru a vědomě prožívalo
liturgii a osobní modlitbu. Za organizátory srdečně zve Jitka Novotná a Monika Pospíchalová.
V úterý 8. října pořádáme tradiční pouť na sv. Hostýn. Odjezd je ze všech autobusových
zastávek v Horní Lidči a Lidečku v 7:00. Předpokládaný návrat bude kolem 16. hodiny.
Zapisovat se můžete v sakristii, cena je 130 Kč. Zaplaťte prosím při zapisování.
Poslední volné úmysly na mše svaté na tento rok si můžete zapsat v sakristii.
Mládežnická mše našeho děkanátu bude v pátek 27. září v 17:00 ve Vsetíně. Slouží otec Ján
Rušin. Po mši bude následovat ještě další program. Srdečně zvu všechny mladé z farnosti.

