PŘIHLÁŠKA NA POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU S P. JÁNEM BUCEM

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

6. neděle v mezidobí

16. února 2020

1.čtení: Sir 15,16-21 * Bůh nikomu neporučil, aby byl bezbožný.
Žalm: Žl 119 * Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.
2.čtení: 1 Kor 2,6-10 * Bůh už před věky pro nás předurčil moudrost k naší slávě.
Evangelium: Mt 5,17-37 * Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům; ale já vám říkám.
Antiteze Horského kázání nejsou novým učením, ale přivedením Mojžíšova zákona až ke
kořenům a k plným důsledkům. Jejich naplnění je pro člověka žádoucí, jejich uskutečnění je
těžké. Z celku kázání vyplývá, že je to možné jen v síle přicházejícího Božího království, tedy
v síle vykoupení.
BOHOSLUŽBY OD 16. ÚNORA DO 23. ÚNORA 2020
6. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
16. února
Hor. Lideč
9:00 za + manžela, + rodiče, sourozence, DvO a Boží
ochranu a pomoc pro rodinu Slánskou
Lidečko 10:30 za + rodiče, bratry a BP pro rodinu Zádrapovu a
Jahodovu
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu
úterý 18. února
Lidečko 18:00 za + Marii Zádrapovu, + manžela, všechny +
z rodiny a duše v očistci
středa 19. února
Hor. Lideč 18:00 za Boží požehnání, ochranu Panny Marie a dar
zdraví pro celou rodinu
čtvrtek 20. února
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 za + rodiče Řehákovy, snachu Marii a Boží
požehnání pro živé rodiny
pátek 21. února
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 za + rodiče Mikeskovy, Boží požehnání a ochranu
mše svatá pro
pro dcery s rodinami
rodiče a děti
Lidečko
18:00
za + Antonína Garguláka, dvoje + rodiče a Boží
(L – 6. třída,
požehnání pro živou rodinu
HL - 5.B)
sobota 22. února

Lidečko

7:00

svátek Stolce sv. Petra
7. neděle v mezidobí
23. února

za + manžela, dvoje + rodiče a Boží požehnání
pro živou rodinu

Lidečko

7:30

Hor. Lideč
Lidečko

9:00
10:30

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč

14:00
14:30
18:00

za kamarádku Lenku a Boží požehnání pro její
rodinu
za živé a + farníky
za + Anežku Mackovu, + z rodiny a Boží
požehnání pro živou rodinu
adorace a svátostné požehnání
zpívání se scholičkou
večer chval

sbírka Haléř sv. Petra

v sobotu 29. února 2020 od 9:00 v kostele v Lidečku + poplatek 120,- Kč
Jméno..............................................................Adresa...................................................
Vyplněnou přihlášku s režijním poplatkem 120,- Kč, studenti 70,- Kč odevzdejte do 25. února
v sakristii nebo do schránky na faře. Můžete se závazně přihlásit i na email:
faralidecko@seznam.cz a poplatek zaplatit až na místě. Hlídání přihlášených dětí je zajištěno.
Pouť manželů za posvěcení vlastního manželství se koná dnes 16. února. Sraz je v 14:00
před kostelem v Halenkově odkud se společně půjde ke kříži na Kyčerce. Poté bude
pokračovat další program v kostele a na faře. Všichni manželé, jste srdečně zváni.
Pouť do Izraele s P. Jiřím Kučerou z Valašské Polanky v termínu 22. – 29. května 2020.
Podrobné informace jsou na vývěsce v předsíni kostela. Přihlašovat se můžete do 10. března.
Ministrantská schůzka bude tuto sobotu 22. února v 8:30 hodin na faře. Vezměte si i
sportovní obuv a oblečení.
Chtěl bych poděkovat ochotným chlapům, kteří přišli včera na faru na brigádu. Čistil se
farní dvůr a připravovalo místo na stavbu Farního centra. Ať vám Bůh odplatí a požehná za
váš čas a pomoc.
Setkání ekonomické rady farnosti bude ve čtvrtek 20. února v 19:30 na faře.
Postní duchovní obnova VIR se uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v
Olomouci 13. - 55. března 2020. Je určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede
P. Martin Sekanina. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese
www.knezskyseminar.cz
Duchovní obnova pro kostelníky a akolyty na Velehradě se koná ve dnech 13. – 15. 3. 2020.
Povede ji P. Pavel Hofírek. Zájemci ať se hlásí co nejdříve. Kontakty: tel: 572 571 420; 733
741 896; e-mail: velehrad@stojanov.cz.
Teď je konec října, chodím do školy a čekám na podzimní prázdniny. Protože brzy potom bude
Advent a Vánoce!
Máme novou učitelku angličtiny. To už je třetí. Zdá se mi, že se budou střídat každého půl
roku. Tento týden máme ve škole týden angličtiny. Pořádají se různé konkurzy v angličtině.
Byla jsem moc ráda, když mě kamarádky z nižší třídy poprosily přeložit zadání ke konkurzu, a
já jsem to zadání přeložila bez slovníku. To znamená, že střídání učitelů výuce angličtiny
nepřekáží. I ty věty, co jste mi napsal, jsem pochopila hned. Jsem tomu ráda.
Máme teď velice teplé počasí. Škoda, že několik dnů zpět byl silný vítr a ztrhal všechny žluté
listí na stromech, dokonce některé povalil. Mám podzim ráda, zvlášť když je teplo a prší.
Nemusím nikam chodit, můžu být doma a malovat nebo číst.
Koncem listopadu, před Adventem, budeme mít Křesťanský ples. Už počtvrté ho pořádá náš
farář. Přijde tam hodně lidí, dospělých a dětí. Jsem ráda, když tam jdu s mojí rodinou a
kamarádkami. A bývá tam vždy sladké pohoštění, to je příjemné! Děkuji vám za váš dopis. Těší
mě, že se vám líbí moje obrázky. Ráda přijímám Vaši nabídku psát dopisy v angličtině.
Přeju krásný Advent a Vánoce.
Bohdana Kozuseva

