Úklid kostela: skupinka číslo 5.
Setkání rodičů letošních třeťáků (prvokomunikantů) se uskuteční dnes v 14:00 v
kostele v Lidečku. Zahájíme adorací, po které bude následovat krátká katecheze o křtu.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

Svátek KŘTU PÁNĚ

13. ledna 2019

1.čtení: Iz 40,1-5.9-11 * Zjeví se Hospodinova velebnost; každé tělo uzří jeho spásu.
Žalm: 104,1b-3a.3b-4.24-25.27-28.29-30 * Veleb, duše má, Hospodina!
2.čtení: Tit 2,11-14; 3,4-7 * Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým.
Evangelium: Lk 3,15-16.21-22 * Když byl Ježíš pokřtěn a modlil se, otevřelo se nebe.
Všichni synoptici (Mt, Mk, Lk) uvádějí scénu Ježíšova křtu. Jde tedy o zásadní skutečnost,
nikoli jen projev Ježíšovy pokory. Jan správně uvádí, že Ježíš nepřijímá křest jako znamení
obrácení či pokání za vlastní hříchy. Pán takto zahajuje svoji misi záchrany a své veřejné
vystoupení! Protože se zde objevuje celá Nejsvětější Trojice, bude tedy také dílo záchrany
dílem celé Trojice.

Poděkování za rekordní výtěžek Tříkrálové sbírky. V Horní Lidči se vybralo 71.464,-Kč
v Lidečku 110.944,-Kč. Děkuji všem koledníkům, vedoucím, těm, kteří chystali občerstvení a
počítali peníze a zvláště organizátorkám celé akce Lence Ryzové a Patricii Novákové.
Pro koledníky se dnes v 14.00 promítá v kině Vatra ve Vsetíně film „Hotel Transylvánie 3“.
Přespávání na faře pro ministranty. Sraz v pátek v 20 hodin. Vezměte si spacák, karimatku,
oblečení na spaní i na venek, dobré boty do sněhu a boby. Konec akce v sobotu v 11:00

neděle 13. ledna
Svátek KŘTU PÁNĚ

Farnost Šternberk a Hnutí modlitby matek vás zvou na HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
ve farním chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku v sobotu 2. února 2019
9:20 - modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření
10:00 - mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek, hl. celebrant Msgre. Josef Nuzík
11:30 - polední přestávka (oběd z vlastních zásob)
13:00 - v kostele přednáška „Pozvání k lásce“ Mgr. Markéty Klímové
13:30 - adorace matek za děti, svátostné požehnání a zakončení pouti
Odjezd autobusu z Hor. Lidče v 7:00 a z Lidečka 7:05. Přihlásit se můžete do neděle 27. ledna
v sakristii, nebo u Jany Novákové v Lidči a Marty Řehákové v Lidečku. Cena 250,- Kč.

pondělí 14. ledna

Lidečko
Lidečko

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 dar do tomboly.

úterý 15. ledna
středa 16. ledna

Lidečko
Hor. Lideč

BOHOSLUŽBY OD 13. LEDNA DO 20. LEDNA 2019
Lidečko
7:30 za + Annu Chupíkovou - 1.výročí úmrtí
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko 10:30 za + maminku a tatínka, DvO a BP pro ž.rodinu
končí vánoční doba
Lidečko 14:00 adorace a svátostné požehnání
(setkání s rodiči třeťáků)

čtvrtek 17. ledna
památka sv. Antonína,
opata

Lidečko
Lidečko

pátek 18. ledna
pam. P. Marie, Matky
jednoty křesťanů
mše sv. pro
rodiče a děti (3. třída)
sobota 19. ledna

Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko

2. neděle v mezidobí
20. ledna

Lidečko

sbírka na potřeby
farnosti

Lidečko

Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

15:00 pohřeb + Marie Hajdové
18:00 za + manžela, 2 + rodiče, dar zdraví pro ž.rodinu
7:00 mše svatá nebude
18:00 za + manžela Františka, 2 + rodiče, jejich + děti a
BP pro ž.rodinu Poláchovu
17:00 adorace a svátost smíření
18:00 za + syna Josefa Nováka, + manžela, + rodiče z
obou stran a živou rodinu
15:30 adorace a svátost smíření
16:30 za + manžela, 2 + rodiče a živou rodinu Holcovu
18:00 za nemocného syna

7:00 za + manžela, + rodiče z obou stran a BP pro
ž.rodinu
7:30 za + manžela, 2 + rodiče, živé děti s rodinami a
duše v očistci
9:00 za živé a + z rodiny Zichovy, duše v očistci, BP a
dar víry a zdraví
10:30 za živé a + farníky
17:00 večer chval

Ekonomická rada farnosti se sejde tuto středu 16. ledna v 19:30 na faře.
Zveme všechny rodiny v neděli 20. ledna na společné farní odpoledne na sněhu. Sraz v 14:00
na „Hulikáči“. Sáně, boby, lopaty a pytle na ježdění s sebou.
Pozdrav od našeho adoptovaného chlapce Callista ze Zambie
Drahý Tomáši Fojtů,
rád bych pozdravil Tebe i Tvoji rodinu. Doufám, že se máte dobře. My se máme s rodinou fajn.
Počasí v naší zemi je chladné a lidé proto trpí. Když je v naší zemi zima, lidé vypadají smutně. Nevím,
proč je tento rok taková zima. Začíná se však oteplovat a to je ten správný čas, abychom my, Zambijci,
vyrazili na farmy a začali obdělávat naše pole.
Rád bych tě informoval, že jsem opět ve škole a jsem ve třetím trimestru. Jsem šťastný, protože příští
rok budu v ročníku 12. Tento roku budu tvrdě pracovat, abych se tam dostal. Nechci zůstat pozadu.
Modlím se k Bohu, aby mi pomohl postupovat dopředu. Obdivuju své kamarády, kteří již jsou ve
12. ročníku.
Všichni se těšíme na oslavy nezávislosti. Budou se konat 24. října. Celý rok lidé čekají, aby mohli tento
den slavit. Tento den dosáhli naši otcové nezávislosti a zbavili se koloniální vlády bílých Evropanů.
Prvním prezidentem se stal Dr. Kenneth Kaunda. Je to pro Zambijce velmi důležitý den. Slavíme 54
let nezávislosti a modlíme se k Bohu, aby nám pomohl tento den dobře prožít, protože jsme šťastní
lidé a šťastná země.
Děkuji za Tvoji laskavost a podporu. Veselé Vánoce a šťastný nový rok. Přeju Ti vše nejlepší a Bůh Ti
žehnej. Callistu Sachingeji

