BOHOSLUŽBY OD 15. ČERVENCE DO 29. ČERVENCE 2018
15. neděle v mezidobí
15. července
pondělí 16. července
úterý 17. července
středa 18. července

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

7:30
9:00
10:30
18:00

Lidečko
Hor. Lideč

15:30 pohřeb + Oldřicha Daňka
18:00 za + manžela, syna, zetě, 2 + rodiče, BP a dar
zdraví pro ž.rodinu Matůšovu
17:00 adorace a svátost smíření
18:00 za + rodiče Martinkovy, jejich + děti, zetě a
vnučku, s prosbou o Boží pomoc pro ž.rodinu
15:30 adorace a svátost smíření
16:30 za + manžela, + rodiče, sourozence a BP pro
ž.rodinu Slánskou
18:00 za + manžela Františka Nováka, + syna Josefa,
rodiče z obou stran a ž.rodinu
7:00 za + sestru Emilii, + sourozence, + rodiče
Chupíkovy a živé rodiny
9:30 na poděkování Bohu za 50 let manželství
11:00 svatební mše svatá Zádrapa - Bělašková
7:30 za živé a + farníky
9:00 za + manžela, 2 + rodiče, BP pro ž.r. Šenkeříkovu
10:30 za + manžela Antonína Sekulu, DO a živou rodinu
11:45 křest Lada Lydie Šviráková

čtvrtek 19. července

Lidečko
Lidečko

pátek 20. července

Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko

sobota 21. července
sv. Vavřince z Brindisi,
kněze a učitele církve
16. neděle v mezidobí
22. července

Lidečko
Pulčín
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko

pondělí 23. července
svátek sv. Brigity,
řeholnice
úterý 24. července
středa 25. července
Hor. Lideč
svátek sv. Jakuba,
apoštola
čtvrtek 26. července
Lidečko
památka sv. Jáchyma a
Lidečko
Anny, rodičů P. Marie
pátek 27. července
Hor. Lideč
památka sv. Gorazda Hor. Lideč
a druhů
Lidečko
sobota 28. července
Lidečko
sobotní památka PM
17. neděle v mezidobí
Lidečko
29. července
Hor. Lideč
Lidečko

za živé a + farníky
za + rodiče Chovancovy, + děti a BP pro ž. rodinu
za + Aloise Bučka, 2 + rodiče a za živé a + z rodiny
za živé a + z rodiny, dar zdraví, Boží pomoc a
požehnání pro celou rodinu

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

15. neděle v mezidobí

15. července 2018

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1.čtení: Am 7,12-15 * Jdi a prorokuj mému izraelskému lidu.
Žl 85 * Pane, ukaž nám své milosrdenství!
2. čtení: Ef 1,3-14 * V něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa.
Evangelium: Mk 6,7-13 * Začal je posílat.
Ježíš nechce působit jen sám, bezprostředně, ale rozesílá i svých Dvanáct, jimž svěřuje své
pravomoci - moc nad nečistými duchy a nemocemi a hlásání evangelia. Pokyny ke stylu
života, které jim přitom dává, v nich mají uchovat vědomí, že jsou jeho posly, a proto se mají
spoléhat výhradně na něj, a ne na své síly a schopnosti.
LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1.čtení: Jer 23,1-6 * Já sám shromáždím zbytky svého stáda a vzbudím nad nimi pastýře.
Žl 23 * Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
2. čtení: Ef 2,13-18 * Jen on je náš pokoj: obě dvě části (židy i pohany) spojil vjedno.
Evangelium: Mk 6,30-34 * Byli jako ovce bez pastýře.
Ježíšova starostlivá péče o učedníky naráží na tísnivou situaci velkého zástupu, který je "jako
ovce bez pastýře". To je východisko k pochopení tohoto textu i jeho pokračování (rozmnožení
chlebů a ryb): Kristus se ujímá svého lidu.
Úklid kostela: v sobotu 21. července po mši svaté čísla domů 341 - 360. V sobotu
28. července po mši svaté čísla domů 361 – 380.

18:00 na poděkování za dar života s prosbou o BP pro
celou rodinu Bůbelovu
17:00 adorace a svátost smíření
18:00 za + Ludmilu a Antona Stachovy, + dceru Helenu
a BP pro živou rodinu
15:30 adorace a svátost smíření
16:30 za + rodiče Krajčovy, + příbuzné a BP pro ž.rodinu
18:00 za + Ludmilu Styrančákovu - 1. výročí úmrtí
7:00 za živé a + farníky
7:30 za + rodiče Sekulovy, BP pro rodinu Janáčovu,
Chuchmovu a Sekulovu
9:00 za + Marii Manovu, 2 + rodiče a BP pro ž. rodinu
10:30 za + tatínka a maminku, strýce, DO a BP pro ž.r.

Petici na podporu manželství můžete podepsat vzadu na stolku. Skupina poslanců včele
s Markem Výborným (KDU-ČSL) podala návrh na změnu ústavy ohledně manželství, aby
jako svazek muže a ženy bylo pod ochranou našich zákonů; je to i reakce na jiný poslanecký
návrh, který naopak žádá tzv. manželství pro všechny (tedy umožnění manželství osobám
stejného pohlaví) a který už je také načten k projednávání ve Sněmovně. Předkladatelé tzv.
manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili
cca 70 tisíc podpisů.
Aliance pro rodinu hledá co nejširší veřejnou podporu pro poslanecký návrh na změnu ústavy,
aby manželství muže a ženy získalo nejvyšší možnou právní ochranu, a organizuje za tímto
účelem petici. Aby tato petice měla úspěch a byla brána vážně, musí získat minimálně tolik
podpisů jako má petice za tzv. manželství pro všechny a raději mnohem více.

