Úklid kostela: skupinka číslo 1.
Dnes naposledy můžete v sakristii nahlásit nemocné, kteří by chtěli, před Vánocemi, přijat
svátosti. Navštívil bych je v úterý 18. prosince dopoledne.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 16. prosince 2018
1.čtení: Sof 3,14-18a * Hospodin plesá nad tebou v radosti.
Žalm: Iz 12,2-3.4bcd.5-6 * Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.
2.čtení: Flp 4,4-7 * Pán je blízko.
Evangelium: Lk 3,10-18 * A co máme dělat my?
BOHOSLUŽBY OD 16. PROSINCE DO 23. PROSINCE 2018
3. neděle adventní
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
16. prosince
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče Povalačovy a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
Lidečko 10:30 za + Miloslava Matyáše, vnuka Šimonka a rodiče
z obou stran
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu
Lidečko 17:00 večer chval
pondělí 17. prosince

Hor. Lideč

výroční den narození
papeže Františka

Lidečko
Lidečko

úterý 18. prosince

Lidečko

středa 19. prosince

Hor. Lideč
Hor. Lideč

6:15 roráty - za 2 + rodiče, všechny + z obou stran, dar
zdraví a BP pro rodinu Trčkovu
16:00 svátost smíření
18:00 za + rodiče Jeřábkovy a Balouchovy, BP pro
ž.rodiny
6:15 roráty - za úctu k lidskému životu a jeho ochranu
od početí až do smrti
6:15 roráty - za + rodiče, + syna, vnuka a BP pro živou
rodinu Bůbelovu
7 - 8 svátost smíření

Adventní Misijní jarmark v Lidečku bude dnes po mši svaté. Výtěžek z tohoto jarmarku
bude odeslán na konkrétní pomoc dětem v Zambii. Těší se na Vás děti ze scholičky.
Na vánočním misijním jarmarku v Horní Lidči se minulou neděli vybralo 10 517,- Kč.
Tyto peníze budou odeslány na konto PMD. Velké díky patří všem, kteří se na přípravě nebo
na průběhu jarmarku podíleli: děkujeme všem, co donesli nějaké výrobky, děkujeme
maminkám a babičkám za napečení všelijakých dobrot a děkujeme všem, co přišli a užili si s
námi společně strávený čas.
Zkouška sboru na Vánoce bude v pondělí a ve čtvrtek v 19:00 na faře.
Úklid kostela, zdobení stromků a chystání betléma bude v Horní Lidči v pátek 21. 12. po
večerní mši svaté a v Lidečku v sobotu 22. 12. v 14:00. Prosím všechny o hojnou účast, zvláště
děti a mládež.
Na Štědrý den zveme opět všechny děti, rodiče, prarodiče i ostatní na vánoční putování
do betléma. Sejdeme se v 12:30 hod před kulturním domem a půjdeme ke kapličce v Račném,
kde na nás bude čekat Svatá rodina s Ježíškem, pastýři a ovečky. Po cestě také ozdobíme
vánoční strom pro zvířátka, proto si s sebou vezměte nějaká jablíčka, kaštany, žaludy aj..
Narozenému Ježíškovi můžete, společně v rodině nebo každý sám, vyrobit papírovou hvězdu,
na kterou napište něco hezkého, o co byste se chtěli v dalším roce snažit a dáme to Ježíškovi
jako dárek. Společně se potom Ježíškovi půjdeme poklonit a zazpíváme mu nějaké koledy.
Chtěl bych poděkovat našim dětem a jejich vedoucím za krásné vánoční divadelní
představení „Oslava narozenin“. Kdo jste ho nemohl vidět, budete mít ještě jednu příležitost
a to v pátek 28. 12. v 16:00 ve velkém sále Společenského centra v Lidečku. Všichni jste
srdečně zváni.
Tříkralová sbírka bude letos v sobotu 12. ledna 2019. Prosím vedoucí skupinek, aby se do
pátku nahlásili: v Lidečku Lence Ryzové nebo na faře a v Horní Lidči v sakristii nebo na
email: mkhl159@seznam.cz. Vedoucím se můžete stát už od 15-ti let, proto prosím i mladé o
spolupráci a pomoc.

čtvrtek 20. prosince

Lidečko
Lidečko

16:00 adorace a svátost smíření
18:00 za + rodiče Pechalovy a Struharňanské, Boží
pomoc a ochranu pro živou rodinu

Srdečně zvu všechny mladé z naší farnosti v sobotu 22. prosince do Horní Lidče na vánoční
setkání při bowlingu. Sejdeme se v 17:30 ve sportovním centru. Setkání potom bude
pokračovat v budově Betléma.

pátek 21. prosince
(L-9.třída, HL-9.třída)

Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko

14:30 adorace a svátost smíření
16:30 za + Ladislava Brhla - 1. výročí úmrtí
18:00 za + rodiče Annu a Ladislava Chupíkovy, + syna
Vojtěcha, zetě Josefa

Srdečně Vás zvu v pátek 28. 12. v 17:00 do kostela sv. Václava v Horní Lidči na vánoční
koncert ženského pěveckého sboru DIVINUM Wallachian Choir. Přijďte se v tomto
svátečním čase společně setkat a zaposlouchat do krásných vánočních písní.

Lidečko

7:00 roráty - za + rodiče Andělu a Miloslava Kurtinovy
a tetu Marii Hofmanovu
9 - 12 vánoční svátost smíření (Lidečko a Hor. Lideč)

mše sv. pro
rodiče a děti
sobota 22. prosince

4. neděle adventní
23. prosince

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko

7:30 za + tatínka Jana Šimaru a ostatní příbuzné
9:00 za živé a + farníky
10:30 za + Antonína Šviráka a BP pro živou rodinu

Děti a mládež z Hor. Lidče byli Maticí svatohostýnskou pozváni na Sv. Hostýn, aby na
silvestra odehráli na schodech před bazilikou živý valašský betlém. Představení proběhne
v 12:30, po mši svaté. Srdečně vás zveme. Pokud bude zájem zúčastnit se této „pouti“,
vypravíme autobus. Odjezd bude v 9:00, cena 130,- Kč. Nahlásit se můžete v sakristii nebo
v budově Betléma u Lucky Manové. Návrat domů bude okolo 16. hodiny.

