Úklid kostela: skupinka číslo 12.
Zkouška sboru na Vánoce bude v pondělí a ve čtvrtek vždy v 19:00 na faře. Přijďte
v hojném počtu, zvláště potřebujeme posílit ženské hlasy.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

2. NEDĚLE ADVENTNÍ

9. prosince 2018

1.čtení: Bar 5,1-9 *Bůh ukáže tvůj jas.
Žl 126,1-2ab.2cd-3.4-5.6 * Hospodin s námi udělal velkou věc, naplnila nás radost.
2.čtení: Flp 1,4-6.8-11 * Abyste čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův.
Evangelium: Lk 3,1-6 * Každý člověk uzří Boží spásu.
BOHOSLUŽBY OD 9. PROSINCE DO 16. PROSINCE 2018
2. neděle adventní
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
9. prosince
Hor. Lideč
9:00 za + Jaroslava Matyáše, 2 + rodiče, BP pro
ž.rodinu
Lidečko 10:30 za + manžela Jana Krahulíka, 2 + rodiče, + bratra
a BP pro živou rodinu
Hor. Lideč 14:00 svátostné požehnání v kostele a setkání s rodiči
třeťáků v pastoračním domě (Betlémě)
pondělí 10. prosince Hor. Lideč
6:15 roráty – za + Josefa a Anežku Stupkovy, +
z rodiny a DvO
Lidečko 18:00 za + Františku a Josefa Kurtinovy, BP pro živé z
rodiny
úterý 11. prosince
Lidečko
6:15 roráty – za nemocného syna
středa 12. prosince
čtvrtek 13. prosince
památka sv. Lucie,
panny a mučednice

Hor. Lideč

6:15

Lidečko
Lidečko

17:00
18:00

pátek 14. prosince
památka sv. Jana od
Kříže, kněze a učitele
církve
(L-9.třída, HL-8.třída)
sobota 15. prosince

Hor. Lideč
Hor. Lideč

15:30
16:30

Lidečko

18:00

Lidečko

7:00

3. neděle adventní
16. prosince

Lidečko
Hor. Lideč

7:30
9:00

Lidečko

10:30

Lidečko
Lidečko

11:45
17:00

roráty - za úctu k lidskému životu a jeho
ochranu od početí až do smrti
adorace a svátost smíření
za + manžele Dobromilu a Františka Kocourkovy,
jejich + rodiče a DvO
adorace a svátost smíření
za + z rodiny Mikuškové a Zvonkové, BP pro
ž.rodiny
za živé a + členy červeného kříže, s prosbou o BP
do další činnosti
roráty - za + manžela Miloslava, 2 + rodiče a
živou rodinu
za živé a + farníky
za + rodiče Povalačovy a ochranu Panny Marie
pro živou rodinu
za + Miroslava Matyáše, vnuka Šimonka a rodiče
z obou stran
udílení svátosti křtu
večer chval

Přijměte srdečné pozvání na divadelní představení našich dětí a mládeže „Oslava
narozenin“, které se bude konat ve středu 12. prosince v 17:00 v KD v Lidečku v rámci
projektu „Česko zpívá koledy“. Přijďte s námi podpořit mladé ochotníky a naladit se
v adventním čase na to, co nás o Vánocích čeká.
Misijní klubko v Horní Lidči vás všechny srdečně zve dnes po mši svaté na adventní misijní
jarmark v budově Betléma. Těšit se můžete na výrobky dětí, misijní koláč, kávu či čaj.
Adventní Misijní jarmark v Lidečku bude příští neděli po ranní i hrubé mši svaté. Výtěžek
z tohoto jarmarku bude odeslán na konto PMDD. Těší se na Vás děti ze scholičky.
Zpovídání před vánocemi bude v naší farnosti v sobotu 23. prosince od 9:00 do 12:00 v obou
kostelích za účasti desíti zpovědníků. Na nástěnce bude také rozpis na adventní zpovídání
v celém vsetínském děkanátu.
Zpívání u jesliček: letošní rok se znovu na Hod Boží vánoční uskuteční ve farním kostele
milé setkání všech, kdo ve farnosti zpěvem chválí Boha. Věřím, že všichni, kdo jste
vystupovali minulý rok, vystoupíte i letos a možná najde odvahu i někdo nový. Už teď můžete
začít nacvičovat.
Ministrantská schůzka všech ministrantů z Lidečka i Horní Lidče bude tuto sobotu
15. prosince po rorátní snídani (v 8 hodin). Vezměte si také obuv a oblečení do tělocvičny.
Během tohoto týdne můžete v sakristii nahlásit nemocné, kteří by se chtěli před Vánocemi
setkat s Pánem Ježíšem ve svátosti smíření a v eucharistii. Jednalo by se o ty, ke kterým
nechodím před prvním pátkem. Navštívil bych je v úterý 18. prosince dopoledne.

