římskokatolické farnosti Lidečko
2. NEDĚLE POSTNÍ - 12. BŘEZNA 2017
Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám
tvou tvář. Neskrývej svou tvář přede mnou.
1. čt. Gn 12,1-4a * Povolání Abraháma, praotce Božího lidu.
Žalm 33 * Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
2. čt. 2 Tim 1, 8b-10* Bůh nás volá a osvěcuje.
Evang: Mt 17, 1- 9 * Ježíšova tvář zazářila jako slunce. Pasáž o proměnění Páně je třeba
vidět ve světle předcházejících veršů, kde Ježíš postupně přivádí učedníky k hlubšímu
poznání tajemství své osoby: on je Mesiáš, Syn živého Boha, který zakusí utrpení, smrt a
nakonec slávu vzkříšení, jež má posílit učedníky v následování Krista i v jeho utrpení.
Pozdější utrpení nemá přivést k zpochybňování Ježíšových slov, ke ztrátě víry v jeho
oslavení. Proto jsou na hoře pobízeni Otcovým hlasem, aby poslouchali „milovaného Syna“
a přijali s vírou, že Kristus bude Mesiášem trpícím, ale zároveň vzkříšeným a oslaveným.
BOHOSLUŽBY OD 12. BŘEZNA DO 26. BŘEZNA 2017
neděle 12. března
Lidečko
7:30 za + Františka Sekulu - 1. výročí úmrtí
2. neděle postní
Hor. Lideč
9:00 za + Aloise Chovance, + rodiče a živou rodinu
KC rodiče třeťáků
Lidečko
10:30 za+rodiče Trochtovy, + děti, BP pro živou rodinu
pondělí 13. března
Lidečko
7:00 za Svatého otce Františka a jeho úmysly
čtvrtek 16. března
Lidečko
9:00 za + rodiče Ryzákovy, děti a BP pro živou rodinu
Hor. Lideč 15:00 requiem a pohřeb + Josefa Mikesky
pátek 17. března
Lidečko
15:00 za + rodiče Machů, živou a + rodinu / KC
sobota 18. března
Lidečko
7:30 za + z r. Poláchovy a Františákovy a BP pro ž.r.
neděle 19. března
Lidečko
7:30 za+manžela,syna,2+ rodiče, ž. a + rodinu Čížovu
3. neděle postní
Hor. Lideč
9:00 za farnost
KC - muži
Lidečko
10:30 za + manžela, 2 + rodiče, sourozence a ž. rodinu
pondělí 20. března
Lidečko
9:00 za živé a + jmenovce sv. Josefa z Lidečka
Slavnost sv. Josefa
Hor. Lideč 16:30 za živé a + jmenovce sv. Josefa z Horní Lidče
Lidečko
18:00 za dar šťastné smrti pod ochranou sv. Josefa
úterý 21. března
Lidečko
7:00 za + rodiče Chupíkovy, + děti a duše v očistci
středa 22. března
Hor. Lideč 17:30 za + Josefa a Marii Klišovy a BP pro živou rodinu
čtvrtek 23. března
Lidečko
18:00 za + Josefa Išpolda - 1. výročí úmrtí
pátek 24. března
Hor.Lideč
8:00 zahájení adorace 24 hodin pro Pána
adorace 24h pro Pána Lidečko
15:00 za + Jiřího Martinku - 1. výročí úmrtí
Hor.Lideč 16:30 mše sv.
sobota 25. března
Lidečko
7:30 ukončení adorace 24 hodin pro Pána
Sl. Zvěstování Páně
Lidečko
8:00 za manžela z Lidečka
Hor. Lideč
9:30 za manžele z Horní Lidče
neděle 26. března
Lidečko
7:30 za + manžela, 2 + rodiče a BP pro živou rodinu
4. neděle postní
Hor. Lideč
9:00 za + Marii Manovu, 2 + rodiče, duše v oč. a ž. rod.
KC - matky
Lidečko
10:30 za farnost
Zkouška sboru na velikonoce bude ve čtvrtek 16. března od 19:00 na faře.

Křížové cesty jsou každou neděli ve 14:00 v Horní Lidči a ve 14:30 v Lidečku. Po KC je
výstav NSO s modlitbou Korunky a společná četba Písma sv. Dnes vedou KC rodiče
prvokomunikantů. * Četba Písma sv. v době postní. Od popeleční středy čteme evangelium
sv. Lukáše/24kap. Potom list Efezanům/6kap. 1,2,3 Janův/7kap. Jakub/5kap. a Juda/1kap.
Společná četba vždy v neděli po KC. * Postní almužna - během postní doby vkládáme do
papírové krabičky obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekneme. * * Latinské
ordinarium zpíváme každou postní neděli. * Příprava rodičů a dětí na 1. sv. přijímání
bude ve středu 22. března v17:30 v Horní Lidči a pak v pastoračním centru. * Triduum
matek - pozvání ke společným modlitbám za děti bude 24. - 26. 3. 2017. * VIII. Postní
rekolekce 17.-19.3. 2017 na AG v Kroměříži nejen pro členy MO a MM. Téma: „Modlitba
za rodinu, děti a manželství“. Přihlášky do 15. 3. na email: postnirekolekce@seznam.cz.
V pondělí 13. března si připomínáme čtvrté výročí volby papeže Františka. Jorge Mario
Bergoglio, SJ, se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires. Na kněze byl vysvěcen 13.
prosince 1969 jako jezuita. V letech 1973–1979 byl provinciálem jezuitů v Argentině. 20.
května 1992 byl jmenován pomocným biskupem v Buenos Aires, biskupské svěcení přijal
27. června téhož roku. Biskupského stolce v Buenos Aires se ujal 28. února 1998.
Kardinálem jej jmenoval papež Jan Pavel II. 21. února 2001. Zvolen papežem 13. 3. 2013
SVATÉHO NÁM OTCE BOŽE V LÁSCE CHRAŇ A ZACHOVEJ!
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie v pondělí 20. března je doporučený zasvěcený
svátek. Mše sv. v 9:00 a 18:00 v Lidečku a v 16:30 v H. Lidči. Modleme se po růženci č.011.
Slavnost Zvěstování Páně 25. března připomíná den, v němž byl anděl poslán k Panně
Marii a zvěstoval jí, že se má stát matkou Mesiáše, Syna Božího. 25. březen je i dnem
modliteb za nenarozené a podnětem k dalším aktivitám na jejich ochranu. Nejkrásnější slovo,
které můžeme říci Bohu, je slůvko ANO. Ano k jeho vůli. To připomíná i velikost slibu při vstupu
do manželství: Odevzdávám se ti a přijímám tě. Slibuji ti, že s tebou ponesu dobré a zlé až do
smrti. Přijďte manželé společně na mši sv. v den Slavnosti Zvěstování Páně. Obnovit svůj
manželský slib a vyprosit si požehnání do dalších dnů.

Římskokatolická farnost Lidečko Vás zve k prožití

24 HODIN PRO PÁNA

v pátek 24. března od 8:00 ve filiálním kostele sv. Václava
v Horní Lidči do 16:30 a ve farním kostele sv. Kateřiny
v Lidečku a od 15:00 do 8:00 v sobotu 25. března.
V tomto čase bude otevřen kostel k modlitbě a vystavena Nejsvětější svátost k adoraci za
obrácení hříšníků. Společná modlitba korunky Božího milosrdenství v Horní Lidči bude
v 9:00 za ženy, 12:00 za muže, 16:00 za děti z Horní Lidče. V Lidečku v 15:00 za děti z
Lidečka, v 18:00 za seniory, ve 21:00 za manžele, ve 24:00 za mladé lidi a v 7:30 ráno za
všechny farníky. Svátost smíření bude nabízena vždy hodinu po modlitbě korunky.
Výtěžek farního plesu byl rozdělen takto: 6000,- pro Tomáška Bojdu, 4400,- pro Hospic
Duha, 4000,- pro AUXILIUM, o.p.s. Vsetín. Poděkování všem, kteří přispěli.
Členové Živého růžence přispějte symbolickým darem 10 Kč / 120,-Kč za celý rok za
sloužení měsíční mše sv. za vás. Dar dejte vašemu vedoucímu růže, nebo přímo paní Katce
Ščotkové na faře. Peníze jsou určeny na květiny v kostele.
Diecézní setkání mládeže bude 1. dubna 2017 ve Zlíně pro všechny mladé od 13ti let.
Z farnosti pojede autobus. Přihlášky na email: novakovapatrika@seznam.cz. Nebo skrze
přihlášky, které dostanete v náboženství a v kostele. Cena 100,- za dopravu a registraci.

