Evangelizační dny v Lukově u Zlína ve dnech 23. - 24. srpna na téma „Síla svátosti
smíření“. Hlavní přednášející bude teolog a laický misionář Václav Čáp, tlumočník a
dlouholetý spolupracovník P. Eliase Velly. Podrobný program najdete na plakátku

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

20. neděle v mezidobí

18. srpna 2019

1. čtení: Jer 38,4-6.8-10*Narodil jsem se, abych se hádal a přel s celým světem.
Žalm: Žl 40,2.3.4.18*Hospodine, na pomoc mi pospěš!
2. čtení: Žid 12,1-4*Vytrvale běžme o závod, který je nám určen.
Evangelium: Lk 12,49-53*Nepřišel jsem dát mír, ale rozdělení.
Ježíš začal 12. kapitolu slovem o odvaze k následování, kritizoval ulpění na majetku a připojil
výzvu k bdělosti. Jeho posláním není uhladit stávající poměry, ale přináší něco radikálně
nového, co i v jediné rodině někdo přijme a jiný nikoli.
BOHOSLUŽBY OD 18. SRPNA DO 25. SRPNA 2019
20. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + manžela, dceru, + rodiče Novosadovy a
18. srpna
ochranu Boží pro živou rodinu Molkovu
Hor. Lideč
9:00 na poděkování Bohu za letošní úrodu
Hor. Lideč 14:00 mariánská pobožnost a požehnání
(u obrázku Panny Marie)
pondělí 19. srpna
Lidečko 15:30 pohřeb + Drahomíry Brhlové
Lidečko 18:00 za + rodiče Matochovy, dar zdraví a BP pro živou
rodinu
úterý 20. srpna
mše sv. nebude
památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve
středa 21. srpna
Hor. Lideč 18:00 za 2 + rodiče, + syna Antonína a živou rodinu
památka sv. Pia X.,
Hanusovu
papeže
čtvrtek 22. srpna
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
památka Panny Marie
Lidečko 18:00 za + Josefa Brhla a BP pro živou rodinu
Královny
pátek 23. srpna
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 za + Bohumíra Štefku, + manželku Olgu a BP pro
živou rodinu
Lidečko 18:00 za + Stanislava Rumánka
sobota 24. srpna
mše sv. nebude
svátek sv. Baroloměje,
apoštola
21. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
25. srpna
Hor. Lideč
9:00 za + manžela, syna, + rodiče a BP pro živou
rodinu Sekulovu
sbírka pro papeže
Lidečko 10:30 za + Jiřího Klimka - 1. výročí úmrtí a + syna Matea
Františka na chudé
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu
Lidečko 14:00 adorace a svátostné požehnání

Obec Lužná a Valašská Polanka vás srdečně zvou na benefiční talk show P. Zbigniewa
Czendlika: Postel, hospoda, kostel. Akce se koná v pondělí 2. září v 19 hodin v KD Valašská
Polanka. Předprodej vstupenek na obecním úřadě v Lužné, cena 250,- Kč. Výtěžek benefice
bude použit na dostavbu kapličky v Lužné.
Město Vsetín bude od čtvrtka 22. 8. do soboty 24. 8. 2019 dějištěm devátého ročníku
multižánrového křesťanského festivalu UNITED. Předprodej vstupenek probíhá na
internetových stránkách www.festivalunited.cz, kde jsou uvedeny i podrobné informace.
Poslední týden v srpnu chystáme na pár dní (26. - 28. srpna) pro mladé z naší farnosti
(7. - 9. třída) společný prázdninový pobyt. Přihlásit se můžete osobně u otce Petra a Patricie
Novákové nebo přes email: novakovapatrika@seznam.cz. Chtěl bych po prázdninách obnovit
společenství mladých v naší farnosti a myslím, že společně prožité chvíle by k tomu mohly
být dobrým začátkem. Prosím rodiče mladých o podporu.
Jak jistě víte z médií, koná se letošní rok u příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky
České od 11. do 13. listopadu 2019 národní pouť do Říma. Pokud máte zájem se této pouti
zúčastnit, mnoho cestovních kanceláří pořádá poutní zájezdy. Česká biskupská konference
rozhodla, že se v každé farnosti uspořádá sbírka, která se potom při pouti předá papeži
Františkovi jako dar. Pro ty, kdo darují 200,- Kč a více je připravena pamětní mince sv.
Anežky České. V naší farnosti proběhne sbírka příští neděli. Vzadu na stolku bude arch, do
kterého zapište své jméno a výši daru, abychom věděli kolik pamětních mincí objednat.
Arcidiecézní pouť rodin se koná v sobotu 31. srpna 2019 na Svatém Hostýně. Poutní mše
svatá začne v 10:15 hodin a hlavním celebrantem je otec arcibiskup Jan Graubner.
Stále se ještě můžete v cestovní kanceláři Riviera Tour přihlašovat na poutní zájezd na
Slovensko, který se koná v termínu 16. - 20. září. Podrobné informace jsou na plakátku,
který si můžete vyzvednout vzadu na stolku. Cena je pro všechny 7.590,- Kč a je v ní obsaženo
kromě cestovního pojištění všechno. Navštívíme hlavní poutní místa Slovenska (Butkov,
Rájeckou Lesnou, Litmanovou, Levoču, Mariánku, Šaštín a Skalku nad Váhom) a ještě se
zrelaxujeme v termálních lázních v Rájeckých Teplicích a Tatralandii.
Ohlášky před sňatkem: Jiří Seidel z Horní Lidče a Dominika Púčková z Nedašova uzavřou
v sobotu 24. 8. 2019 ve farním kostele v Nedašově církevní manželství.
Sbírky v červnu a červenci 2019
2.6.
9.6. sbírka na církevní školy
16.6.
23.6.
30.6. sbírka na kapličku v Lužné
7.7.
14.7. na potřeby farnosti
21.7.
28.7.

Lidečko 7:30
6364,17539,5858,6453,24933,5638,17043,5637,5072,-

Hor. Lideč 9:00
6091,11851,5897,5783,17899,5053,15890,5436,5208,-

Lidečko 10:30
5129,14186,5065,Provodov
9972,5285,10937,4056,5230,-

