římskokatolické farnosti Lidečko
4. NEDĚLE POSTNÍ - 26. BŘEZNA 2017
Vesel se Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho
milujete. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění
v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy.
1. čt. 1 Sam 16, 1b.6-7,10-13a * David je pomazán za krále nad Izraelem
Žalm 23 * Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
2. čt. Ef 5,8-14 * Vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.
Evangelium: Jan 9,1- 41 * Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. V tomto úryvku se
vyskytují dva symbolické prvky: uzdravení ze slepoty a siloášské vody. „Otevření očí
slepých“ bylo už ve Starém zákoně mesiánským znamením. Siloášské vody jsou u Izaiáše
opěvovány jako znamení skryté Boží moci. V liturgii se tento text předčítal po mnoho století
při přípravě katechumenů na křest. U slepce se totiž jasně ukazuje růst víry: Ježíš je pro něj
nejprve člověk, pak prorok poslaný od Boha a nakonec „Syn člověka a Pán“. Ježíš neotevřel
pouze jeho vnější oči, ale hlavně oči jeho srdce. Slepec uviděl světlo a stal se synem světla.
BOHOSLUŽBY OD 26. BŘEZNA DO 2. DUBNA 2017
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 + manžela, 2 + rodiče, sourozence a ž. rodinu
pondělí 27. března
Lidečko
18:00 za +r. Matochovy, 2 syny, snachu, vnučku, BP ž. r.
úterý 28. března
Lidečko
7:00 za + rodiče Bučkovy, syna, vnuka, BP pro ž.r.
středa 29. března
Hor. Lideč 17:30 za dar zdraví a Boží ochranu
čtvrtek 30. března
Lidečko
18:00 za + rodiče Smolíkovy, zetě, živou a + rodinu
pátek 31. března
Hor. Lideč 15:00 za živé a + kněze
KC - třeťáci
Lidečko
17:45 KC/za 2 + rodiče, syna, ž.r. Harnádkovu a Miltovu
sobota 1. dubna
Lidečko
16:30 večeřadlo, mše sv. za živé a + členy ž. růžence
neděle 2. dubna
Lidečko
7:30 za farnost
5. neděle postní
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče Mozgovy a živou rodinu
KC - společenství
Lidečko
10:30 za + rodiče Kurtinovy, + děti a BP pro ž. r.
Zkouška sboru na velikonoce bude ve čtvrtek 30. března od 19:00 na faře. * Křížové cesty
dnes ve 14:00 v Horní Lidči a v 14:30 v Lidečku. Budeme se modit za nenarozené děti. Po KC
je modlitba Korunky a společná četba Písma sv. V pátek vedou KC třeťáci od 17:45 před mší
sv. * Četba Písma sv. v době postní. Od soboty 25. 3. čteme list Efezanům/6kap. Potom 1,2,3
Janův/7kap. Jakub/5kap. a Juda/1kap. * Misijní jarmark je v Lidečku dnes a příští neděli.
V Horní Lidči v neděli 2. dubna. Prosíme maminky a babičky o napečení dobrot. * Členové
Živého růžence přispějte darem 120,-Kč za celý rok za odsloužení měsíční mše sv. za vás a
zemřelé členy. Peníze jsou určeny na květiny v kostele. Také ostatní přispějte do
pokladniček v kostele na velikonoční výzdobu. * Základní škola v Horní Lidči vás zve na
přednášku MUDr. Márie Fridrichové: Doprovázení dospívajících na jejich cestě směřující
ke zdravým vztahům a partnerství. Cíl přednášky: Originální uchopení výchovy, v níž bude
zahrnuta lidská sexualita, zdravé vztahy a partnerství. Koná se ve středu 29. 3. 2017 v 16:00
v knihovně ZŠ v Horní Lidči. Prosíme o vstupné 20,-Kč

Arcidiecézní setkání mládeže - s tématem „Veliké věci mi učinil
ten, který je mocný“, se koná v sobotu 1. dubna 2017 ve Zlíně. K
účasti vás zve arcibiskup Jan Graubner. * Jsou zváni mladí od 13ti
let. Biřmovanci se zúčastní setkání v rámci přípravy. Autobus jede
v 7:50 z Horní Lidče v 8:00 z Lidečka. Přihlášky na email:
novakovapatrika@seznam.cz. Nebo na faře, nejpozději v pondělí
do 21:00. Cena 100,- za dopravu a registraci. Začátek setkání v
9.30 v hale průmyslové školy, v 11:15 - mše svatá s otcem
arcibiskupem. Závěr setkání v 16.30. *„Církev může obohatit život
každého člověka, neboť v ní přebývá a promlouvá sám milující
Bůh. Vy mladí jste její důležitou součástí. Vaším prostřednictvím
může evangelium pronikat tam, kam se jinak dostává jen obtížně.“
Ustavení pastorační rady farnosti Lidečko: Na základě stanov PRF AO hl. III/čl. IV
ustanovuje farář PRF v tomto složení:
Volení členové:
Jmenovaní členové:
Filák Marek - Horní Lideč
Fojtů Tomáš - Horní Lideč
Kliš Josef - Horní Lideč
Lalošáková Markéta - Horní Lideč
Fusek Jiří - Lidečko
Slováčková Jarmila - Lidečko
Kulíšek Josef - Lidečko
Novotný Jan - Lidečko
Na základě pověření AO k účasti na pastorační péči o farnost:
Ludmila Vitteková , katechetka, Lidečko a Kateřina Ščotková, past. asistentka, Lidečko
Statut člena pozorovatele: Kristýna Garguláková - zástupce mládeže
Před termínem konání ustavujícího zasedání jsou členové PR uvedeni do funkce předsedou
PR složením tohoto slibu před farním společenstvím: „Chcete svědomitě plnit své poslání
v pastorační radě a přispívat k růstu Božího království v naší farnosti?“ Jednotliví členové
PR podají předsedovi ruku se slovy: „Ano, to slibuji. Kéž mi Bůh pomáhá!“Současně
předseda PR předá členům PR jím podepsané dekrety o ustanovení za členy PR.
Život farnosti vyžaduje činné zapojení jejich členů. Smyslem pastorační rady je spolupráce s
farářem, aby farnost se stala živým společenstvím věřících. Má spoluzodpovědnost za šíření
víry a spásy. Dokumenty II. vatikánského koncilu kladou důraz na spolupráci duchovních s
věřícími v otázkách evangelizace a posvěcování. Zřizování pastoračních rad ve farnostech a
účast laiků v nich je jedním ze způsobů uskutečňování laických aktivit v církvi, konkrétně ve
farnosti. Vedle potřeby určité koordinace vedení farnosti je pastorační rada také místem
spolupráce laiků a duchovních. Církevní právo o pastorační radě říká, že jí přísluší zkoumat
pod vedením faráře vše, co se vztahuje k pastorační činnosti ve farnosti, toto také projednávat
a předkládat o tom praktické závěry. Důležité je toto praktické zaměření rady - rozlišit, co by
farnost měla dělat v konkrétní situaci a konkrétní době.
Farnost Lidečko ve spolupráci s CK AWERTOUR pořádá ve dnech 7. - 14. září 2017
poutní zájezd do Arsu - LURD - Santiaga de Compostela a FATIMY. Kromě těchto
významných poutních míst je program rozšířený o návštěvu města Dijon, Carcasone, Braga a
slavných portugalských klášterů. Vrcholem poutního zájezdu je návštěva portugalské
Fatimy, která letos slaví 100 let od mariánských zjeveních v roce 1917. Ve Fatimě se
připojíme k účastníkům české národní pouti za účasti našich biskupů při slavení jubilejního
fatimského dne 13. září. Doprava se uskuteční zájezdovým autobusem z Lidečka do Fatimy
a nazpět letadlem z Lisabonu do Vídně s následným rozvozem do ČR. Cena zájezdu 17300,Kč. Autobus se již zaplňuje, neváhejte s přihlášením. Program na plakátku na nástěnce.

