Úklid kostela: v sobotu ráno po mši svaté čísla 121 - 140.
Svátost manželství si v sobotu 28. dubna v 11:00 v kostele v Lidečku udělí David Ryza a
Dagmar Vašáková, oba z Lidečka.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

4. neděle velikonoční 22. DUBNA 2018
Země je plná Hospodinovy milosti; jeho slovem vznikla nebesa. Aleluja.
1. čtení: Sk 4, 8-12 * V nikom jiném není spásy.
Žalm 118 * Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.
2. čtení: 1 Jan 3, 1-2 * Budeme vidět Boha tak, jak je.
Evangelium: Jan 10, 11-18 * Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.
BOHOSLUŽBY OD 22. DUBNA DO 29. DUBNA 2018
Lidečko
7:30 za + manžela Josefa, + sourozence, 2 + rodiče, za
živou rodinu Hrabicovu a Švecovu
Hor.
Lideč
9:00
za dvoje + rodiče, + z rodiny a poděkování za 60 let
Den modliteb za
života, BP pro rodinu Pechalovu
duchovní povolání
Lidečko 10:30 za živé a + farníky
Lidečko 14:00 velikonoční cesta světla a svátostné požehnání
pondělí 23. dubna
Lidečko 18:00 za + Miloslava Sáblíka a živou rodinu
svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka
úterý 24. dubna
Lidečko 18:00 za + rodiče Švirákovy a za BP pro rodinu Bučkovu
sv. Jiří, mučedníka
a Švirákovu
středa 25. dubna
Hor. Lideč 17:30 za + Františka Barcucha a BP pro ž.rodinu
svátek sv. Marka,
evangelisty
čtvrtek 26. dubna
Lidečko 17:00 adorace, svátost smíření
Lidečko 18:00 za + rodiče, + vnuka a BP pro ž.rodinu Zádrapovu
pátek 27. dubna
Hor. Lideč 15:30 adorace, svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 za + Josefa a Anastázii Trochtovy, jejich + děti,
mše sv. pro
rodiče, sourozence a BP pro ž.rodinu
rodiče a děti
Lidečko 18:00 za + Františka a Františku Martinkovy, jejich + děti,
2 zetě a vnuka
sobota 28. dubna
Lidečko
7:00 za + Marii Bělaškovu, 2 + rodiče, celou ž. a + rodinu
Bělaškovu
Lidečko 11:00 svatební mše svatá: Ryza - Vašáková
5. neděle velikonoční
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
29. dubna
Hor. Lideč
9:00 za + Jaroslava Matyáše, dvoje + rodiče, BP pro
ž.rodinu
Lidečko 10:30 za + Anežku Mackovu, + rodiče z obou stran, BP
pro ž.rodinu
Lidečko 14:00 velikonoční cesta světla a svátostné požehnání
4. neděle velikonoční
22. dubna

Prosíme ženy o pomoc při úklidu kolem kostela. Bude se hrabat tráva, okopávat záhonky
atd. Úklid proběhne v úterý 24. 4. od 16 hodin.
Hledá se nový technický administrátor pro náš děkanát. Podmínky výběrového řízení
jsou na vývěsce. Přihlášky včetně požadovaných dokumentů posílejte do 30.4. 2018 na
adresu farnosti Vsetín nebo na e-mail: favsetín@ado.cz.
Na farní pouť do Severních Čech se můžete přihlašovat pouze do konce dubna. Potom
budou volná místa nabídnuta dalším farnostem.
Další společná příprava rodičů dětí, které letos půjdou k 1. svatému přijímání proběhne
tuto středu 25. dubna po mši svaté v kostele v Horní Lidči. Tématem katecheze bude mše
svatá.
Farnost Vsetín a CPR Vsetín vás srdečně zvou na již 13. prvomájovou pouť rodin na sv.
Hostýně v úterý 1. května. Podrobné informace jsou na plakátku.
Naši včelaři vás všechny srdečně zvou 20. května 2018 na 16. celonárodní včelařskou
pouť na sv. Hostýně. Před slavnostní mší svatou, která začíná 10:15 hodin, bude svěcení
nových krojů přítomných včelařů u sochy sv. Ambrože. Odtud půjde slavnostní průvod do
kostela. Z Lidečka odjezd autobusů od obecního úřadu v neděli 20.5. v 7 hodin. Cena za
osobu 130,- Kč. Zapisovat se můžete u pana Antonína Pastorčáka, v zahradnictví „U
Kulíšků“ a pana Jana Bajze. Autobus jede až k basilice. Zveme všechny zájemce z Lidečka,
Horní lidče, Střelné a Francovy Lhoty.
Přihlášky na společný farní tábor pro ogary a cérky od 1. - 7. třídy, který se koná
v termínu 19. - 24. srpna 2018 ve Valašské Bystřici, jsou k rozebrání vzadu na stolku.
Přihlášku odevzdejte nejpozději do 18. května do poštovní schránky na faru v Lidečku. Cena
tábora je 1000,- Kč.
Charita Nový Hrozenkov vás srdečně zve na povídání s Maxem Kašparů, psychiatrem a
knězem na téma „Čtyři zabijáci našich vztahů“. Beseda se koná v pátek 18. května
v 16 hodin v Lidovém domě v Novém Hrozenkově. Cena vstupenky 110,- Kč. Předprodej
zahájen na všech pobočkách Charity Nový Hrozenkov nebo na tel.č.: 734 685 464.
Zlínský kraj a Římskokatolická farnost Provodov vás srdečně zvou 1. května v 15:00 na
poutní místo Provodov-Maleniska na slavnostní zahájení sezony Otevřené brány 2018.
Můžete se těšit na bohatý duchovní a kulturní program, podrobnosti jsou na plakátku.
Chcete zakusit novým způsobem Boží Otcovskou lásku, dobrotu, odpuštění a přijetí? Chcete
být více zakořeněni v identitě Božích synů a dcer? Potom přijměte pozvání na jednodenní
seminář Otcovo srdce 23. června 2018 do kostela v Horní Lidči. Hlavním hostem bude
Pavol Strežo, začátek je v 9:00 hod. a celé setkání zakončíme mší svatou v 17:00 hod.
Přihlašovat se můžete do 20.5. na faralidecko@seznam.cz. Cena i s obědem je 100,- Kč.

