Pamětní kniha pro Dominika. Listy ve formátu A4 (nechat levý okraj 3 cm volný na vazbu)
můžete nosit do úterý na faru nebo do sakristie.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
16. června 2019
1. čtení: Př 8,22-31*Dříve než povstala země, byla počata Moudrost.
Žalm: Žl 8,4-5.6-7.8-9*Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!
2. čtení: Řím 5,1-5*Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého
Evangelium: Jan 16,12-15*Všechno, co má Otec, je moje.
Ještě jednou se vracíme do večeřadla před okamžik Ježíšovy smrti. Pán zde naznačil tajemství
Nejsvětější Trojice asi nejvíce ze všech novozákonních textů. Sledujme nejen pojmy Otec,
Syn či Duch, ale také slovesa označující jednání jednotlivých osob Trojice.
BOHOSLUŽBY OD 16. ČERVNA DO 23. ČERVNA 2019
neděle 16. června
Lidečko
7:30 za + rodiče Sekulovy, + zetě, dar zdraví a BP pro
živou rodinu
Slavnost
Hor.
Lideč
9:00
za + Josefa Chovance - 1. výročí úmrtí
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Lidečko 10:30 za živé a + farníky (udílení svátosti křtu)
pondělí 17. června
Lidečko 17:00 svátost smíření
Lidečko 18:00 za + Bohuslava Šánka - 1. výročí úmrtí
úterý 18. června
Hor. Lideč 17:00 svátost smíření
Hor. Lideč 18:00 za + manžela, + z rodiny, BP a ochranu pro živou
rodinu Mačkovu
středa 19. června
Hor. Lideč 16:00 pohřeb + Martina Malovce
čtvrtek 20. června
Hor. Lideč
9:00 za odpuštění všech hříchů proti Eucharistii
slavnost
Hor. Lideč 10 - 12 tichá adorace a svátost smíření
TĚLA A KRVE PÁNĚ
14 - 16 tichá adorace a svátost smíření
Lidečko 17:00 za ž. a + členy společenství Eucharistická hodina
pátek 21. června
Hor. Lideč 16:30 za + z rodiny Matušincovy, BP a ochranu PM pro
památka sv. Aloise
živou rodinu
Gonzagy, řeholníka
Lidečko 18:00 za + manžela a BP pro živou rodinu Kulíškovu
Lidečko 20:00 večer chval + katecheze o povolání
mše sv. pro
(přijďte chválit Pána za Dominika, jeho povolání
rodiče a děti
ke kněžství i za každé povolání v církvi)
( L, HL - 3. třída)
sobota 22. června
JÁHENSKÉ SVĚCENÍ
Dominika Kováře
12. neděle v mezidobí
23. června

Lidečko
Pulčín

11:00 svatební mše svatá Slámka - Bučková
14:30 svatební obřad Bogar - Pavlíková

Lidečko

7:30 za + manžela, 2 + rodiče, + z rodiny a BP pro ž.
rodinu
9:00 na poděkování za 80 let, za živé a + z rodiny
Trčkové a DvO
14:30 za živé a + farníky

Hor. Lideč
Provodov

V sakristii se stále můžete zapisovat na Dominikovo jáhenské svěcení do Olomouce, které
se koná v sobotu 22. června v 9:30 v katedrále sv. Václava. Autobus odjíždí v 7:00 od kostela
v Horní Lidči a postupně bude zastavovat na všech zastávkách, cena 200,- Kč. Můžete jet
také společně vlakem, který odjíždí v 6:26 z Horní Lidče (v 6:29 z Lidečka) a do Olomouce
přijíždí v 8:07 hod.
Ohlášky před sňatkem: Richard Slámka, Olomouc a Erika Bučková, Lidečko 405 si udělí
v sobotu 22. 6. 2019 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství. Oddávat bude
otec Karel Janíček z Valašských Klobouk.
Ohlášky před sňatkem: Marek Bogar, Valašská Polanka a Kateřina Pavlíková, Valašská
Polanka si udělí v sobotu 22. 6. 2019 v 14:30 v kapli sv. Ducha na Pulčinách církevní
manželství.
Změna termínu: Farní den bude až v neděli 30. června od 14:00 na farním dvoře. Další
informace budou ještě upřesněny.
Prosím třeťáky a zvláště jejich rodiče, abychom se po skončení mše svaté na chvíli setkali
před kostelem. Děkuji.
Novéna za uzdravení řeholní sestry Anny Stachové SSJ, která je vážně nemocná
rakovinou, bude pokračovat i dnes a zítra v 18:30 v kostele. V modlitbě chceme prosit za
uzdravení na přímluvu P. Adolfa Kajpra SJ, který zemřel v pověsti svatosti.
Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo oslavíme v Lidečku ve čtvrtek 20. června. V 17:00
začne na fotbalovém hřišti mše svatá s eucharistickým průvodem. Pro ty, kteří navečer
nemohou, bude mše sv. v 9:00 v Horní Lidči a po ní adorace a příležitost ke zpovědi do 12:00.
V Lidečku bude adorace a příležitost ke zpovědi od 14:00 do 16:00. Využijte těchto časů a
jděte ke svaté zpovědi, ať můžete oslavit tento veliký svátek přijetím Kristova Těla a Krve.
Prosíme o květiny na výzdobu oltářů na slavnost Těla a Krve Páně. Doneste je v pondělí
navečer do kostela, v předsíni budou nachystané nádoby s vodou. Také prosíme ochotné muže
ve čtvrtek dopoledne o pomoc při chystání tribuny a oltářů na fotbalovém hřišti.
V neděli 23. června pojedeme na farní pouť na Provodov. V tento den nebude v Lidečku
v 10:30 mše svatá, ale až na Provodově v 14:30 hod. Po mši svaté bude čas na malé občerstvení
z vlastních zásob nebo v místní restauraci a pouť zakončíme litaniemi k Panně Marii a
svátostným požehnáním. Autobus odjíždí v 13 hodin od kostela v Horní Lidči a postupně bude
zastavovat na všech zastávkách. Zapisujte se v sakristii, cena je 100,- Kč, děti zdarma, mládež
50,- Kč. Otec Pavel Martinka už se na vás moc těší.
Kdo byste chtěl jet na pouť na Provodov na kole, je možné se připojit ke společnému
odjezdu, který bude v 11 hodin od kostela.
Pouť biskupů, kněží a jáhnů naší arcidiecéze za vlastní posvěcení se koná toto úterý
18. června na Svatém Hostýně. V 9:00 se vychází z Bystřice pod Hostýnem na kající pěší
pouť. V 11:15 začíná mše svatá a po ní bude následovat krátká adorace. Srdečně vás zvu
k modlitbám za kněze a k účasti na této pouti.

