informátor římskokatolické farnosti Lidečko
Seslání Ducha Svatého - 4. června 2017
Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a obnovuje, Aleluja.
1.čt. Sk 2,1-11 * Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.
Žalm 104 * Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země!
2. čt. - 1 Kor 12,3b-7,12-13 * My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo.
Evang: Jan 20,19-23 * Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha svatého.Ježíš dává
svého Ducha právě v den vzkříšení: dar Ducha je totiž „plodem“ Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání.
Letnice tedy „zpřítomňují“ v srdcích apoštolů Ježíšovu smrt a vzkříšení.Proto Ježíš ukazuje nejprve
probodený bok: bok, z kterého vyprýštily krev a voda, symbolizující nový život! Duch zpřítomňuje
Ježíšovu smrt tím, že odumírá „staré“: strach, uzavřenost, hřích. Místo toho přináší Duch
Vzkříšeného do nitra nový život: pokoj, radost, odpuštění, otevřenost vůči druhým, odvahu k přijetí
Ježíšova poslání. Tohoto stvořitelského Ducha dává Ježíš vdechnutím a slovem, podobně jako
Hospodin stvořil Adama slovem a vdechnutím. O letnicích se konečně uskutečňuje nové stvoření!

BOHOSLUŽBY OD 4. ČERVNA DO 11. ČERVNA 2017
Seslání Ducha svatého
4. června
Sbírka na církevní školy

Lidečko
7:30 za + manžela a BP pro živou rodinu Machů
Hor. Lideč
9:30 za děti a rodiče
Pulčín
11:00 za poutníky
Lidečko
17:00 zasvěcení dětí P. Marii a svát. požehnání
pondělí 5. června
Hor. Lideč 17:00 za + Annu Strnadovou
svatodušní pondělí
Lidečko
18:00 na poděkování za společný život
úterý 6. června
Lidečko
7:00 mše sv.
středa 7. června
Hor. Lideč 17:30 mše sv.
čtvrtek 8. června
Lidečko
18:00 mše sv.
pátek 9. června
Hor. Lideč 17:00 mše sv.
Lidečko
18:00 za + Antonína Šviráka, + rodiče a duše v očistci
sobota 10. června
Lidečko
7:30 mše sv.
Lidečko
11:00 svatební mše sv.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ Lidečko
7:30 za 2+rodiče, syna, a ž.r. Harnádkovu a Miltovu
TROJICE
Hor. Lideč
9:00 za 2 + rodiče, + syna, BP pro ž. rod Sekulovu
11. června
Lidečko
10:00 za děti prvokomunikanty a jejich rodiny
První svaté přijímání: v neděli 4. června v 9:30 přijmou v kostele sv. Václava v Horní
Lidči poprvé Tělo Pána Ježíše tyto děti: Lukáš Bojda, Magdaléna Čížová,
Štěpán Filák, Josef Mana, Nela Matůšová, Lukáš Petrůj, Tibor Petrůj,
Sabina Pinďáková, Anežka Slánská, Kateřina Zvoníčková. Provázejme je
svými modlitbami. První svaté přijímání pro děti z Lidečka bude v neděli
11. června v 10:00 ve farním kostele. V sobotu v 16:30 v kostele nácvik
liturgie, v 17:00 svátost smíření pro děti, rodiče i příbuzné.
Ohlášky před sňatkem: svátost manželství si udělí v sobotu 10. června 2017 v 11:00 ve
farním kostele v Lidečku Filip Janáč, řím. katol. z Lidečka a Klára Šenkeříková, řím. katol.
z Lidečka. Svátost manželství si udělí v sobotu 17. 6. 2017 v 11:00 ve farním kostele ve
Vsetíně Miroslav Bartoň ze Vsetína a Lenka Surovcová ze Vsetína.

Úklid kostela: č. 281-300 * V neděli 4. června se koná sbírka na církevní školy v diecézi.
Svátky: 8.6. svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
Příměstský tábor: farnost Lidečko pořádá v týdnu 7. - 11. srpna příměstský tábor pro děti
od 6 do 12 let na téma Cesta kolem světa. Platit se bude pouze za stravné. Součástí bude i
nabídka výuky angličtiny. Více informací v průběhu června na plakátcích.

ČERVEN - MĚSÍC ÚCTY K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU.
Po každé mši sv. v měsíci červnu bude výstav NSO
a modlitba litanií k Nejsv. Srdci Ježíšovu.
Úcta k Srdci Ježíšovu má kořeny v Písmu svatém, ve spisech
církevních otců a u světců. Ježíš představuje své srdce jako zdroj
občerstvení a pokoje: „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste
obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode
mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše
odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží“. (Mt 11, 2830) Důležitý význam měla zjevení Nejsvětějšího Srdce sv. Markétě
Marii Alacoque (1647-1690). Při těchto zjeveních jí Ježíš odevzdal
poselství lásky a milosrdenství.
Zasvěcení rodin Nejsvětějšímu Srdci Páně je dobrovolný obřad rodiny, která se chce
odevzdat lásce Ježíšova Srdce a žít věrně tento apoštolát. Součástí zasvěcení je požehnání
obrazu Nejsvětějšího Srdce Páně popř. Srdce Panny Marie. Za přítomnosti celé rodiny kněz
požehná obraz a modlí se s rodinou zásvětnou modlitbu. Domluvte se osobně s knězem.
Víkend pro biřmovance naší farnosti se koná v centru mládeže v Rajnochovicích
od pátku 9. do neděle 11. června. Jedná se o přání otce arcibiskupa Jana, aby spolu mladí
v rámci přípravy na biřmování prožili víkend a měli možnost zakusit tak společenství.
Součástí programu jsou katecheze, diskuse a sdílení vlastních názorů a zkušeností, společné
stravování, stmelovací aktivity, mše svaté a modlitby, které připravují animátoři centra
mládeže. Každý z biřmovanců ať se přihlásí sám přes internet.

NOC KOSTELŮ 9. 6. 2017 VE FARNÍM KOSTELE V LIDEČKU
17:45
Ať zvony zní (Zvony nás zvou
ke společnému setkání.)
18:00
Mše svatá (Obrať se ke mně a
smiluj se nade mnou, Hospodine, vždyť já
jsem tak sám a tak ubohý! Popatř na mou
bídu a trápení, odpusť mi všechny hříchy!)
19:00
Po stopách svatých (Program
plný her pro děti na farní zahradě.)
20:00
Kanovník P. Karel Plevák (Vzpomínání na lidečkovského faráře kanovníka P.
Karla Pleváka. Letos si připomeneme 30. výročí jeho úmrtí.)
20:30
Koncert (Sólový zpěv s doprovodem varhan: zpěv Markéta Maryášová, varhany
Miloslava Smítková. Zazní Biblické písně a jiné duchovní skladby.)
21:00
Křesťan a moderní technologie (Mobily, tablety, notebooky, smartphony,…
moderní technologie mohou prohloubit náš vztah k Bohu, pokud víme, jak je používat.)
21:30
Večer chval (Pojďme společně chválit Boha modlitbou a zpěvem.)
Program je otevřený všem lidem dobré vůle a je zcela zdarma.
Je možné se zúčastnit kterékoliv části programu dle vlastního uvážení.

