Úklid kostela: skupinka číslo 4.
Schůzka vedoucích tříkrálové sbírky v Lidečku bude v pátek 11.1.2019 po mši svaté na
faře.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

Slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ

6. ledna 2019

1.čtení: Iz 60,1-6 * Hospodinova velebnost září nad tebou.
Žalm: 72,1-2.7-8.10-11.12-13 * Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy země.
2.čtení: Ef 3,2-3a.5-6 * Nyní bylo oznámeno, že také pohané mají stejná dědická práva.
Evangelium: Mt 2,1-12 * Přišli jsme od východu poklonit se králi.
Názvem mudrci (řecky magoi) se na výhodě označovali hvězdopravci. Tito mudrci byli
přivedeni ke Kristu hvězdou, která byla symbolem mesiáše: Vyjde hvězda z Jákoba, povstane
žezlo z Izraele. Klanění a dary jsou tichým a zároveň výmluvným svědectvím, že toto dítě je
mesiánským králem. Mudrci představující pohanské národy, jsou vedle pastýřů dalšími svědky
narozeného Mesiáše, který je spasitelem nejen židů, ale i pohanů.
neděle 6. ledna
SLAVNOST ZJEVENÍ
PÁNĚ

BOHOSLUŽBY OD 6. LEDNA DO 13. LEDNA 2019
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
Hor. Lideč
9:00 za + manžela, + rodiče, sourozence a Boží
ochranu pro rodinu Slánskou
Lidečko 10:30 za + manžela Vladimíra, s prosbou o Boží pomoc
pro živou rodinu
Lidečko 14:00 adorace a svátostné požehnání

pondělí 7. ledna

Lidečko

úterý 8. ledna
středa 9. ledna

Lidečko
Hor. Lideč

čtvrtek 10. ledna

Lidečko
Lidečko

pátek 11. ledna

Hor. Lideč
Hor. Lideč

mše sv. pro
rodiče a děti
(2. třída)
sobota 12. ledna
tříkrálová sbírka
neděle 13. ledna
Svátek KŘTU PÁNĚ
končí vánoční doba

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

18:00 za + manžela, + rodiče, BP pro živou rodinu
7:00 za + rodiče Vittekovy, BP pro živou rodinu
18:00 za + rodiče, 2 + syny, DvO a BP pro celou živou
rodinu
17:00 adorace a svátost smíření
18:00 za + manžela Františka a BP pro ž.r. Sekulovu
15:30 adorace a svátost smíření
16:30 na poděkování za přijatá dobrodiní a všechny
dobrodince
18:00 za + rodiče Machů, + syna, + snachu, 2 + zetě a
BP pro živou rodinu
7:30 za koledníky, vedoucí skupinek a jejich rodiny
8:30 za koledníky, vedoucí skupinek a jejich rodiny
při mši sv. žehnání koledníkům
7:30
9:00
10:30
14:00

za + Annu Chupíkovou - 1.výročí úmrtí
za živé a + farníky
za + maminku a tatínka, DvO a BP pro ž.rodinu
adorace a svátostné požehnání
(setkání s rodiči třeťáků)

Setkání rodičů letošních třeťáků (prvokomunikantů) se uskuteční příští neděli na svátek
Křtu Páně v 14:00 v kostele v Lidečku. Zahájíme adorací, po které bude následovat krátká
katecheze o křtu.
Koncert křesťanské skupiny Adorare u příležitosti křtu nového CD je z technických
důvodů odložen na 10. února 2019. Začátek je v 15:00 v KD Klobučan ve Valašských
Kloboukách. Všichni jste srdečně zváni.
Sbírky v prosinci 2018
2.12.
9.12.

Lidečko 7:30

Horní Lideč 9:00

Lidečko 10:30

5115,4507,-

5554,6107,-

5543,5000,-

5171,5869,-

5854,7420,-

6701,6417,-

16.12.
23.12.
24.12.

půlnoční

5922,-

25.12.
26.12.

12259,9785,-

12638,12550,-

13462,Pulčín 1531,-

30.12.

8776.-

9129,-

6661,-

Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí!

