Úklid kostela v Lidečku: skupinka číslo 1. Rozpis skupinek je na nástěnce.
Pamětní kniha pro Dominika. Listy ve formátu A4 (nechat levý okraj 3 cm volný na vazbu)
můžete nosit do příští neděle na faru nebo do sakristie.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
9. června 2019

V sakristii se stále můžete zapisovat na Dominikovo jáhenské svěcení do Olomouce (40
volných míst), cena 200,- Kč a také na pouť na Provodov (20 volných míst), cena 100,- Kč.
Rozpis živého růžence na další rok si vyzvedněte v zákristii. Prosíme o příspěvek 120 Kč
na květinovou výzdobu.

1. čtení: Sk 2,1-11*Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.
Žalm: Žl 104,1ab+24ac.29bc-30.31+34*Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!
2. čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13*My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo.
Evangelium: Jan 20,19-23*Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha
svatého.
Okamžik vzkříšení byl pro apoštoly zásadním zlomem v pochopení Ježíšova poslání. Ale nešlo
jen o pochopení. Teprve nyní, když Ježíš vstal z mrtvých, může apoštolům vdechnout dar své
lásky – Ducha svatého. A s tímto darem Ducha dostávají apoštolové také Boží moc!

V sobotu 15. června se na Svatém Hostýně koná již 5. pouť schol a scholiček, na které
bude vystupovat kromě jiných i scholička a schola z Lidečka. Hlavní poutní mše začíná v
10:15 a přehlídka schol v 13:30. Přijeďte podpořit scholy v jejich činnosti. Více informací na
plakátku na nástěnce.

BOHOSLUŽBY OD 9. ČERVNA DO 16. ČERVNA 2019
neděle 9. června
Lidečko
7:30 za + rodiče z obou stran, 2 + bratry a 2 švagry,
DvO a BP pro živou rodinu
SLAVNOST SESLÁNÍ
Hor.
Lideč
9:00
za živé a + farníky
DUCHA SVATÉHO
Pulčín 11:00 za poutníky a za živé a + obyvatele Pulčína
sbírka na církevní školy
pondělí 10. června
pouť třeťáků na Svatý Hostýn
památka Panny Marie,
Matky církve
úterý 11. června
Hor. Lideč 18:00 na poděkování za dar života s prosbou o BP a
památka sv. Barnabáše,
ochranu PM
apoštola
středa 12. června
6:00 odjezd na farní pouť na Vysočinu
čtvrtek 13. června
Lidečko 18:00 za + rodiče Smolíkovy, + děti, snachu a Boží
svátek Ježíše Krista,
ochranu pro ž.rodinu
nejvyššího a věčného
kněze
pátek 14. června
sobota 15. června
Hor. Lideč
8:00 slavnostní zahájení adorace
ADORAČNÍ DEN
Hor. Lideč 12:00 modlitby společenství Eucharistická hodina
kostel sv. Václava
Hor. Lideč 17:00 slavnostní zakončení adorace
v Horní Lidči
Hor. Lideč 18:00 votivní mše svatá o eucharistii
na poděkování Bohu za dar eucharistii a za
prohloubení eucharistické lásky a úcty
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)

Na farní pouť na Vysočinu se odjíždí ve středu 12. června v 6:00 z Horní Lidče od kostela
a další zastávka bude v Lidečku u obecního úřadu. V letošním roce nemáme zajištěno jídlo.
Každý den bude možnost oběda a zakoupení potravin na snídani a večeři. Návrat bude v pátek
14. června ve večerních hodinách.

Pouť třeťáků na Svatý Hostýn se koná v pondělí 10. června. Pro děti z Horní Lidče je sraz
v 7:45 na vlakovém nádraží a pro děti z Lidečka v 7:30 u fary nebo v 7:45 na vlakové zastávce
Lidečko ves.

Informativní schůzka před farní poutí bude tuto neděli v 18:00 v kostele.
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 církevní manželství.
Změna termínu: Farní den bude až v neděli 30. června od 14:00 na farním dvoře. Další
informace budou ještě upřesněny.
Novéna za uzdravení řeholní sestry Anny Stachové SSJ, která je vážně nemocná
rakovinou, začne tuto neděli v 18:30 v kostele. V modlitbě chceme prosit za uzdravení na
přímluvu P. Adolfa Kajpra SJ, který zemřel v pověsti svatosti. Budeme se modlit po devět dní
vždy po večerní mši svaté nebo v 18:30. Připojíme se tak k modlitbám farního společenství
sv. Ignáce v Praze, kde je sestra Anna kostelnicí.
Dopisy od našich adoptovaných dětí Bohdany a Callista si můžete přečíst na nástěnce
v předsíni kostela nebo na internetových stránkách farnosti.
Adorační den ve filiálním kostele sv. Václava v Horní Lidči probíhá každoročně
15. června. Podle přání otce arcibiskupa se má adorace konat slavnostně, s co největší účastí
lidu, a to tak, aby se stala školou modlitby a příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Pánu
Ježíši. Navíc je tento den propojen vzájemnou modlitbou mezi konkrétní farností a bohoslovci
Arcibiskupského kněžského semináře. Udělejte si čas a zařaďte si už teď adoraci do svého
týdenního programu. Je-li možné, přijďte třeba jen na malou chvíli. Vzadu na stolku se
zapisujte po půlhodinách na adorační stráž. Nezapomínejte, že modlitbou se čas neztrácí,
ale získává!

