Úklid kostela: skupinka číslo 2.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 23. prosince 2018
LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 4. NEDĚLE ADVENTNÍ
1.čtení: Mich 5,1-4a * Z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli.
Žalm: 80,2ac+3.15-16.18-19 * Pane, Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spasení.
2.čtení: Žid 10,5-10 * Tady jsem, abych plnil tvou vůli.
Evangelium: Lk 1,39-45 * Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?
BOHOSLUŽBY OD 23. PROSINCE 2018 DO 30. PROSINCE 2018
4. neděle adventní
Lidečko
7:30 za + tatínka Jana Šimaru a ostatní příbuzné
23. prosince
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko 10:30 za + Antonína Šviráka a BP pro živou rodinu
pondělí 24. prosince
Štědrý den

úterý 25. prosince
Slavnost NAROZENÍ
PÁNĚ
středa 26. prosince
svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka

Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Pulčín

čtvrtek 27. prosince
svátek sv. Jana,
apoštola a evangel.
pátek 28. prosince
svátek sv. Mláďátek
sobota 29. prosince

Lidečko

SVÁTEK SVATÉ
RODINY
neděle 30. prosince
obnova manželských
slibů

Lidečko

20:30 za + Jana Jahodu a Stanislava Cahla, dar zdraví a
BP pro rodinu Cahlovu
22:30 za živé a + zpěváky a hudebníky z farnosti a jejich
rodiny
po mši jste před kostelem zváni na vánoční punč
7:30 za + rodiče Brhlovy, + syna, snachu, 2 zetě a dar
zdraví pro živou rodinu
9:00 Za + rodiče Kučné, + z rodiny a BP pro živé rodiny
10:30 za živé a + farníky
14:30 svátostné požehnání a zpívání u betléma
7:30 za + rodiče Kovačíkovy, děti, zetě, snachu BP pro
živou rodinu
9:00 Za + manžela Josefa Chovance a BP pro živou
rodinu
10:30 za + rodiče Pechalovy, Kocourkovy, jejich děti,
zetě a dar zdraví a BP pro rodinu Pechalovu
8:00 za + Marii Valáškovou 1. výročí úmrtí
mše svatá nebude

Lidečko

Hor. Lideč
Lidečko

9:00 na poděkování za 45 let manželství a za živé a +
z rodiny
7:30 za + manžela, rodiče z obou stran a živou rodinu
Františákovu
9:00 Za celou živou a + rodinu Liškovu a Poláchovu
10:30 za živé a + farníky
(při mši svaté udílení svátosti křtu)

Na Štědrý den zveme opět všechny děti, rodiče, prarodiče i ostatní na vánoční putování
do betléma. Sejdeme se v 12:30 hod před kulturním domem a půjdeme ke kapličce v Račném,
kde na nás bude čekat Svatá rodina s Ježíškem, pastýři a ovečky. Po cestě také ozdobíme
vánoční strom pro zvířátka, proto si s sebou vezměte nějaká jablíčka, kaštany, žaludy aj..
Narozenému Ježíškovi můžete, společně v rodině nebo každý sám, vyrobit papírovou hvězdu,
na kterou napište něco hezkého, o co byste se chtěli v dalším roce snažit a dáme to Ježíškovi
jako dárek. Společně se potom Ježíškovi půjdeme poklonit a zazpíváme mu nějaké koledy.
Vánoční divadelní představení našich dětí „Oslava narozenin“ se koná v pátek 28. 12.
v 16:00 ve velkém sále Společenského centra v Lidečku. Všichni jste srdečně zváni.
Srdečně Vás zvu v pátek 28. 12. v 17:00 do kostela sv. Václava v Horní Lidči na vánoční
koncert ženského pěveckého sboru DIVINUM Wallachian Choir. Přijďte se v tomto
svátečním čase společně setkat a zaposlouchat do krásných vánočních písní.
Živý valašský betlém v Horní Lidči se uskuteční 26. prosince na svátek sv. Štěpána v 16:00
před kostelem. Všichni jste srdečně zváni. Dobrovolné vstupné a peníze z občerstvení budou
věnovány na projekt Mary’s Meals.
Děti a mládež z Hor. Lidče byli Maticí svatohostýnskou pozváni na Sv. Hostýn, aby na
silvestra odehráli na schodech před bazilikou živý valašský betlém. Představení proběhne
v 12:30, po mši svaté. Srdečně vás zveme. Odjezd autobusu bude v 9:00, cena 130,- Kč.
Nahlásit se můžete do příští neděle v sakristii nebo v budově Betléma u Lucky Manové.
Sbírky při vánočních bohoslužbách a na Nový rok jsou určeny na fond aktivit arcidiecéze.
Naše farnost odvádí ročně částku 104 400,-Kč. Bůh vám odplať za vaši štědrost.
Na adventní misijní jarmark se v Lidečku vybralo 19.006,- Kč. Výtěžek bude odeslán na
konkrétní pomoc dětem v Zambii. Děkuji všem, kdo jste dobré dílo podpořili.
Zpívání u jesliček 25. prosince v 14:30 v kostele. Letošní rok se znovu na Hod Boží vánoční
uskuteční ve farním kostele milé setkání všech, kdo ve farnosti zpěvem chválí Boha. Všichni
jste srdečně zváni.
Vánoční turnaj ve florbalu se koná 28.12. od 9 do 13 hodin v tělocvičně v Lidečku. Všichni
jste srdečně zváni. Přihlášení je nutné nejpozději do 26.12. Podrobné informace jsou na
plakátku.
Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na společné setkání účastníků poutního zájezdu
do FÁTIMY a to v neděli 30.12.2018 v 17:30 hodin v salonku CK RIVIERA TOUR
v Lidečku. Během večera Vám budou představeny fotografie ze zájezdu, nová fotokniha ze
zájezdu a nový film o krásách v našem okolí.
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