Od pátku do soboty se v Olomouci zúčastním konference o evangelizaci. Kdyby bylo
potřeba někoho zaopatřit, obraťte se na pana děkana nebo otce Stanislava z Franc. Lhoty.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

31. neděle v mezidobí 5. listopadu 2017
1.čtení: Mal 1,14b-2,2b.8-10 * Sešli jste z cesty, mnohé jste pohoršili, že opustili Zákon.
Žalm: 131 * Opatruj, Pane, mou duši ve svém pokoji.
2.čtení: 1 Sol 2,7b-9.13 * Nejraději bychom vám odevzdali nejen Boží radostnou zvěst, ale dali
za vás i vlastní život.
Evangelium: Mt 23,1-12 * Mluví, ale nejednají.
Nebezpečí pro všechny, kdo kladou na druhé lidi nároky. Ježíš ovšem nemluví proti těmto
nárokům, proti zachovávání Zákona, ale proti praxi učitelů Zákona a farizeů. Kdo chce tuto
praxi kritizovat, není ovšem od poslušnosti vůči Bohu osvobozen, protože na Bohu jsou
závislí všichni ti, kdo učí, i ti, kdo jsou vyučováni. Jen on je v pravém slova smyslu otec a
učitel, protože je původcem života a původcem moudrosti.
BOHOSLUŽBY OD 5. LISTOPADU DO 12. LISTOPADU 2017
31. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + Jaroslavu Kurtinovou, + sourozence,
5. listopadu
rodiče a BP pro ž.rodinu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko
10:30 za + Ludmilu Pastorčákovou - 1. výročí úmrtí
Pulčín
15:00 za všechny + z Pulčína
pondělí 6. listopadu
Hor. Lideč
16:30 za + rodiče, dar zdraví, BP pro ž.r. Juřičkovu
Lidečko
18:00 za + rodiče Ščotkovy, + z rodiny a BP pro ž.r.
úterý 7. listopadu
Hor. Lideč
16:30 za + rodiče Šeré a Zádrapovy, DO a BP pro
ž.rodinu
Lidečko
18:00 za setkání schol
středa 8. listopadu
Hor. Lideč
16:30 za + z rodiny Krajčovy a Manovy a DO
Lidečko
18:00 za + Františka Kudelu, 2 + rodiče, BP pro ž. r.
čtvrtek 9. listopadu
Lidečko
9:00 za všechny živé a + kněze z děkanátu
svátek Posvěcení
(slouží pomocný biskup Mons. Josef Nuzík)
lateránské baziliky
Hor. Lideč
16:30 za + z rodiny Juráčkovy a BP pro ž. rodinu
pátek 10. listopadu
Lidečko
16:00 za + manžela, + zetě, 2 + rodiče, dar zdraví a
památka sv. Lva
BP pro ž.rodinu Molkovu
Velikého, papeže a
(slouží P. Jiří Kučera, farář ve Val. Polance)
učitele církve
sobota 11. listopadu
Lidečko
11:00 svatební mše svatá Macháč – Juřičková
památka sv. Martina
(oddává P. Karel Janíček, farář ve Val.
Tourského, biskupa
Kloboukách)
32. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za farnost
12. listopadu
Hor. Lideč
9:00 za + manžela, BP pro živou rodinu
Lidečko
10:30 na poděkování za 88 let života a BP pro
SBÍRKA NA CHARITU
ž.rodiny (slouží P. Ján Čukáš, kaplan ve Val.
Kloboukách)

Svátost manželství si udělí v sobotu 11. 11. 2017 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku David
Macháč z Valašských Klobouk a Aneta Juřičková z Lidečka.
Úklid kostela: č. 181 -200 * úklid bude v pátek 10.11. po mši svaté.
Setkání schol se uskuteční v sobotu 18. listopadu 2017. Bez vašich darů, by se tato akce
nemohla uskutečnit. Prosíme jako každoročně o finanční podporu. Od pondělí bude v obou
kostelích u obětních darů pokladnička, kam můžete přispět. Zároveň prosíme o modlitbu za
celé setkání, za organizátory i účastníky. Za Vaši štědrost Vám děkuje schola z Lidečka.
Děti ze scholičky v Lidečku děkují všem, kteří přišli společně oslavit Misijní neděli a také
podpořili děti na misiích finančně či napečením buchet na Misijní koláč. Podařilo se nám
vybrat částku 17 877,- Kč, kterou posíláme na účet PMD.
Na misijní jarmarku v Horní Lidči se vybralo 17 000,- Kč. Děkujeme Vám všem, kteří
jste přispěli a přišli! Peníze byly odeslány na účet PMD.

Katecheze Dobrého pastýře

Od 30. 11. 2017 bychom chtěli nabídnout předškolním
dětem ve věku cca 3-6 let program Katecheze Dobrého
pastýře (KDP). Ten vznikl již v 50. letech minulého století
v Římě na principech pedagogiky Marie Montessori a
časem se rozšířil do celého světa, v současné době je hojně
využíván např. v Itálii, Severní i Jižní Americe, v Polsku,
na Slovensku. Děti v předškolním věku bývají velmi
otevřené pro duchovní život, každé má své osobní tempo.
KDP umožňuje každému dítěti, aby podle svých možností
navázalo osobní vztah s Ježíšem, rozvíjelo víru, vědomě
prožívalo liturgii i osobní modlitbu. Děti se budou učit poznávat Boha v osobě Ježíše Krista,
který je Dobrý pastýř, zná své ovce, vede je a chrání. KDP je rozdělená do tříletých cyklů,
během kterých se budeme zabývat tematickými okruhy: Mše svatá, Advent a Vánoce,
Podobenství o Božím království, Ježíš - Dobrý pastýř, Svátost křtu, Ježíšovo vzkříšení. Děti
budou pracovat s materiálem, který je uzpůsoben jejich věku.
Budeme se setkávat každý čtvrtek v 16:30h v přízemí domku p. Martina Hrabiny,
Lidečko č. p. 312.
Další informace o KDP lze najít na www.katechezedobrehopastyre.cz
a také v rozhovoru s českými lektorkami kurzu KDP v audioarchivu radia Proglas:
www.proglas.cz/program/detail-poradu/2017-09-26-09-30-00/
V neděli 12. 11. 2017 po mši svaté v 7:30 a v 10:30 v Lidečku budeme k dispozici pro
zodpovězení Vašich dotazů.
Jitka a Honza Novotní a Monika Pospíchalová
Sbírky v říjnu 2017
1.10.
8.10.
15.10.
22.10.
29.10. sbírka na misie

Lidečko 7:30
4 922,4 761,5 516,5 869,30 656,-

Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí!!!

Horní Lideč 9:00
7 050,5 116,6 042,5 926,27 227,-

Lidečko 10:30
3 790,5 888,5 883,8 644,15 307,-

