informátor římskokatolické farnosti Lidečko

1. NEDĚLE ADVENTNÍ

1. prosince 2019

BOHOSLUŽBY OD 1. PROSINCE DO 8. PROSINCE 2019
1. neděle adventní
Lidečko
7:30 za + rodiče Sekulovy, jejich + děti, zetě, vnuka
1. prosince
a BP pro živou rodinu
Hor. Lideč
9:00 za + Vladislava Kunáta - 1. výročí úmrtí
žehnání adventních
Lidečko
10:30 za + Milana Harnádka, BP a ochranu PM pro
věnců
živou rodinu
Pulčín
15:00 za + Ivu Slánskou a živou a + rodinu
pondělí 2. prosince Hor. Lideč
6:15 roráty - za + Rudolfa Manu, + Marii, Antonína,
Vlastu a Josefa Ptáčkovy
Lidečko
17:00 za + manžela, bratra Karla, tetu, rodiče z obou
stran a BP pro živou rodinu
úterý 3. prosince
Lidečko
6:15 roráty - za + manžela, 2 rodiče a BP pro živou
památka sv. Františka
rodinu
Xaverského
středa 4. prosince
Hor. Lideč
6:15 roráty - za 2 + Josefa a Marii Klišovy a BP pro
živou rodinu
čtvrtek 5. prosince
Lidečko
16:00 svátost smíření pro děti a mládež
Lidečko
17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko
18:00 za + Annu a Ladislava Chupíkovy, + syna
Vojtěcha a + vnuka Jaroslava
Lidečko
19:30 svátost smíření - 2 kněží
pátek 6. prosince
Hor. Lideč
15:00 adorace a svátost smíření
Hor.
Lideč
16:30 za + rodinu Matušincovu a BP pro živou rodinu
První pátek
„mikulášská návštěva“
Lidečko
18:00
za + dceru, 2 + rodiče, jejich + děti a za dar
sv. Mikuláše, biskupa
zdraví a BP pro živou rodinu
„mikulášská návštěva“
sobota 7. prosince
Lidečko
7:00 roráty - za úctu k lidskému životu od početí až
památka sv. Ambrože,
do smrti a za děti, které se nemohly narodit
biskupa a učitele
Lidečko
9:00 za živé a + farníky, zvl. za účastníky duchovní
církve
obnovy a jejich rodiny
Lidečko
14:00 adorace a chvály (zakončení duchovní obnovy)
2. neděle adventní
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
8. prosince
Hor. Lideč
9:00 za + Jaroslava Matyáše, 2 + rodiče, BP pro živou
rodinu
sbírka na Farní
Lidečko
10:30 za + Marii Talašovu, živou a + rodinu
centrum
Lidečko
11:45 udílení svátosti křtu

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (cyklus A)
1. čtení: Iz 2,1-5*Pán shromáždí všechny národy ve věčném míru Božího království.
Žalm: Žl 122,1-2.8-9*Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
2. čtení: Řím 13,11-14*Naše spása je blízko.
Evangelium: Mt 24,37-44*Bděte, abyste byli připraveni.
O hodině a dni druhého Ježíšova příchodu neví nikdo, proto je třeba vytrvale bdít
v očekávání: Pán může přijít kdykoliv! Proto se nikdo nemůže uklidňovat životním stylem
druhých, nikdo se nesmí nechat svést tím, že ostatní lidé žijí „nepřipraveni“, zaměstnáni jen
záležitostmi pozemského života. Pán přijde tehdy, když lidé budou prožívat běžné události.
Adventní duchovní obnova s P. Karlem Matlokem v sobotu 7. prosince 2019 v KD
v Lidečku. Zahájení v 9:00 mší svatou v kostele, závěr v 14:00 adorací a chválami v kostele.
Přihlášky odevzdejte nejpozději do úterý 3. prosince, kvůli nahlášení obědů. Přihlašovat se
můžete v sakristii nebo přes email.
Setkání třeťáků a jejich rodičů bude dnes v neděli 1. prosince v 17:00 hodin v kostele a
v pastoračním centru v Horní Lidči.
Zkouška sboru na Vánoce bude v úterý 3. prosince v 19:00 na faře. Zvu každého, kdo máte
chuť svým hlasem oslavovat Pána a rozvíjet dar, který vám svěřil.
Setkání pastorační rady bude v pondělí 2. prosince ve 20:00 na faře. Budeme připravovat
nový pastorační plán na rok 2020.
Divadelní představení našich dětí a mládeže „Ukradený Betlém“, které se bude konat ve
středu 11. 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.
Rorátní mše svaté budou v Lidečku v úterý v 6:15 a v sobotu v 7:00 a v Horní Lidči v pondělí
a ve středu vždy v 6:15. Děti, shromážděte se s rozsvícenými lampičkami v předsíni kostela,
odkud spolu s ministranty půjdeme slavnostním průvodem. Přijďte, opravdu v hojném počtu,
připravovat cestu Pánu Ježíši. Po rorátech vás zvu na snídani na faru nebo do pastoračního
centra. Prosím ochotné maminky, zvláště z řad třeťáků, aby se do přípravy snídaní zapojily.
Také dospělí choďte na roráty s lampičkami, vždyť jsme všichni nositeli Kristova světla.
Adventní misijní kalendář s úkolem na každý den si můžete vzít dnes po mši svaté. Také si
můžete stáhnout na Google Play do mobilu aplikaci Průvodce adventem 2019
Advent ve farnosti i v rodinách prožívejte s vnitřní radostí a touhou po Kristu. Přicházejte
častěji na roráty i večerní mše svaté, udělejte si čas na duchovní obnovu. Doma se společně
modlete u adventního věnce, čtěte Písmo sv. a dobře se připravte na vánoční svátost smíření.
Misijní klubko Horní Lideč srdečně zve všechny 15.12.2019 po mši sv. do pastoračního
centra na adventní misijní jarmark. Maminky a babičky prosíme o pomoc s přípravou
misijního koláče a jiných dobrot. Vítáme taky všechny, kteří rádi tvoří a výtěžkem ze svých
výrobků rádi podpoří PMD. Výrobky můžete nosit do centra do sobotního odpoledne a misijní
koláč do nedělního rána. Těšíme se na vás!
Prosíme vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky z loňského roku, aby potvrdili svou účast i
pro rok 2020 na email: mkhl159@seznam.cz do neděle 8.12.2019. Vítáme taky nové tváře!
Nemocné budu navštěvovat až v týdnu před Vánocemi, od 16. do 20. prosince. Můžete
nahlašovat v sakristii i ty, ke kterým nechodím pravidelně každý měsíc.

