POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
informátor římskokatolické farnosti Lidečko

1. NEDĚLE POSTNÍ 18. ÚNORA 2018
Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho a oslavím, nasytím
ho dlouhým věkem.
1. čtení: Gn 9,8-15 * Boží smlouva s Noem zachráněným od potopy.
Žalm: 25 * Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro ty, kdo plní tvou smlouvu.
2. čtení: 1 Petr 3, 18-22 * Voda, která tehdy byla předobrazem křtu, i vám nyní přináší spásu.
Evangelium: Mk 1, 12-15 * Byl pokoušen od satana a andělé mu sloužili.
V osobě Ježíše Krista skutečně přichází Boží království. To se ukazuje nově nastolenou
harmonií mezi člověkem a „divokými zvířaty“, podobně jako v ráji. (Gn 2; Iz 11). Nový
Adam přináší pokoj a soulad, narušený hříchem starého Adama. Přemáhá „království
satana“, a tak může přinášet „království Boží“. Klíčem ke vstupu do království pokoje je
obrácení. Takové obrácení znamená obrat od sebe k Bohu, od sebedůvěry k víře v Ježíše
Krista, od vlastních cest k cestám evangelia.
BOHOSLUŽBY OD 18. ÚNORA DO 25. ÚNORA 2018
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
Hor. Lideč
9:00 za + Boženu Vaculkovou - 1. výročí úmrtí
Lidečko
10:30 na poděkování za přijatá dobrodiní, s prosbou
o dar zdraví, víry a dary DS pro děti s rodinami
Lidečko
14:00 pobožnost křížové cesty
Hor.Lideč
14:00 pobožnost křížové cesty
pondělí 19. února
mše sv. nebude
úterý 20. února
mše sv. nebude
středa 21. února
mše sv. nebude
čtvrtek 22. února
Lidečko
17:00 adorace, svátost smíření
svátek Stolce sv. Petra, Lidečko
18:00 za + prarodiče Antonína a Marii Kovaříkovy a +
apoštola
z rodiny
pátek 23. února
Hor. Lideč
15:00 adorace, svátost smíření
Hor. Lideč
16:00 pobožnost křížové cesty - ministranti
mše svatá
Hor. Lideč
16:30 za 2 + rodiče, BP pro celou živou rodinu Fojtů
pro rodiče a děti
Lidečko
17:30 pobožnost křížové cesty - ministranti
Lidečko
18:00 za + manžela Aloise Františáka, syna Jiřího, +
rodiče a ž.rodinu
sobota 24. února
Lidečko
13:30 za účastníky duchovní obnovy a jejich rodiny
2. NEDĚLE POSTNÍ
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
25. února
Hor. Lideč
9:00 na poděkování za Boží dobrodiní, s prosbou o
BP pro celou živou rodinu
sbírka Haléř sv. Petra Lidečko
10:30 za + Aloise a Annu Dorňákovy, BP pro ž.rodinu
Lidečko
14:00 pobožnost křížové cesty - otec Petr
Hor. Lideč
14:00 pobožnost křížové cesty – rodiče třeťáků
1. NEDĚLE POSTNÍ
18. února

v sobotu 24. února 2018 v KD v Lidečku,
přednáší P. Ján Rušin, SVD z Halenkova
Zahájení v 9:00 modlitbou bolestného růžence
9:30 a 10:30 přednášky
11:15 přestávka na oběd
12:00 Anděl Páně, konference (dotazy)
13:00 adorace ve farním kostele, příležitost ke sv. smíření.
Zakončení v 13:30 mší svatou ve farním kostele
Ještě do středy 21. února můžete odevzdávat na faře nebo v sakristii vyplněnou přihlášku
s režijním poplatkem 120,- Kč, studenti 70,- Kč. Můžete se závazně přihlásit i na email:
faralidecko@seznam.cz a zaplatit až na místě. Mějte s sebou psací potřeby na poznámky a
kancionál.
Úklid kostela: č. 481 - 500 bude už v pátek po mši svaté.
Zkouška sboru na Velikonoce bude ve čtvrtek v 19:00 v kostele.
Vedení křížových cest: 23.2.- ministranti, 25.2. – otec Petr, 2.3. – muži, 4.3. – rodiče
třeťáků, 9.3. – scholička, 11.3. – maminky, 16.3. – třeťáci, 18.3. – schola, 23.3. – babičky,
25.3. – pěší smírná KC z Lidečka do Horní Lidče, 30.3. (Velký Pátek) - otec Petr.
Mládežnické spolčo (6. - 9. třída) bude tuto sobotu 24. února v 17 hodin na faře. Chtěl bych
pozvat všechny mladé z farnosti, kteří se chtějí ve své víře vzájemně povzbudit a duchovně
růst. Postní doba k tomu může být dobrým impulsem.
Podrobné informace k minitáborovému pobytu „Doba sněhová“ si rodiče přihlášených
dětí vyzvedněte dnes po mši svaté v sakristii.
Latinské ordinarium budeme zpívat, tak jako minulé roky, každou postní neděli.
Společné děkanátní setkání mládeže děkanátů Vsetín a Vizovice bude v sobotu 24. března
2018 ve Štípě u Zlína pro všechny mladé od 14ti let. Čeká na vás pestrý program. Z děkanátu
se budou objednávat autobusy, proto se přihlašujte, co nejdříve. Přihlašovat se můžete u mě
v sakristii nebo na facebooku mládeže našeho děkanátu. Cena 100,- Kč za dopravu a
registraci.
Pátek 23. února - Den modliteb a postu za mír ve světě. Papež František vyzval celý svět
k modlitbě za ukončení napětí a nenávisti zvláště mezi Demokratickou republikou Kongo a
Jižním Súdánem a stanovil tento pátek jako den modliteb a postu za mír ve světě. Nabídněte,
prosím, tento den Bohu, tak, že se každý podle svých možností budete modlit a postit a
zároveň se líbit Bohu vším, co děláte.
Postní almužna 2018: díky postní almužně si v postní době můžeme dospělí i děti něco
odepřít a dát do pokladničky obnos, který bychom za to utratili. Ušetřené peníze pak
pomohou těm, kterým se nedaří tak dobře jako nám. Během celé postní doby můžeme na
potřebné lidi více myslet také ve svých modlitbách.
Začátkem týdne budu na tři dny se svou sestrou a její rodinou na horách v Rakousku.
Během mé nepřítomnosti nebudou ve farnosti mše svaté. V případě zaopatřování se
obracejte na sousední kněze do Francovy Lhoty nebo Valašské Polanky.

