informátor římskokatolické farnosti Lidečko

15. neděle v mezidobí 16. července 2017
Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe.
1.čtení Iz 55,10 – 11 * Déšť působí, že země může rašit.
Žalm: 65 * Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.
2.čtení: Řím 8, 18-23 * Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě.
Evangelium: Mt 13, 1-23 * Rozsévač vyšel rozsévat. Ježíšovi posluchači i první generace
křesťanů stáli před otázkou, jak je možné, že mocné slovo jejich Mistra, kterému se
podrobovali i démoni, je vůči mnoha lidem tak málo účinné. Jak to, že mnozí slyší, a jen
někteří věří. Ježíš na to odpovídá velmi srozumitelným podobenstvím, které ujišťuje, že
problém není v kvalitě slova (semena), ale v kvalitě posluchače (půdy).

BOHOSLUŽBY OD 16. ČERVENCE DO 30. ČERVENCE 2017
15. neděle v mezidobí Lidečko
7:30 za farnost
16. července
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče, tchána, syna a BP pro ž.r.
sbírka na farnost
Lidečko
10:30 za + rodiče Jugovy, + syna a BP pro ž.r.
pondělí 17. července
Lidečko
18:00 za Boží pomoc v nemoci a posilu v životě
středa 19. července
Hor. Lideč
17:00 mše sv.
čtvrtek 20. července
Lidečko
18:00 adorace do 19:00 – vystaví akolyta
pátek 21. července
Lidečko
17:00 za + Evu Brhlovu
sobota 22. července
Lidečko
16:00 na poděkování Bohu
16. neděle v mezidobí Lidečko
7:30 za + sestry Hubertinu a Saturninu
23. července
Hor. Lideč
9:00 za farnost
Lidečko
10:30 za+manžela, syna a BP pro ž.r. Janošíkovu
pondělí 24. července
Lidečko
18:00 za+Františka Nováka, syna Josefa, ž. a + r.
úterý 25. července
Lidečko
7:30 mše sv.
středa 26. července
Hor. Lideč
17:30 za živé a + Anny z farnosti
čtvrtek 27. července
Lidečko
18:00 za 60let manželství, dar zdraví, BP pro ž. r.
pátek 28. července
Hor. Lideč
17:00 za + manžela, ž. a + rodinu Slánskou
Lidečko
18:00 mše sv.
sobota 29. července
Lidečko
7:30 mše sv.
Lidečko
11:00 svatba Tkadlec - Důbravová
17. neděle v mezidobí Lidečko
7:30 za + manžela Antonína Sekulu, BP pro ž.r.
30. července
Hor. Lideč
9:00 za + Marii Manovu, + rodiče, ž. a + r.
Lidečko
10:30 za farnost
Svátky: 22.7. svátek sv. Marie Magdaleny, * 25.7. svátek sv. Jakuba, apoštola, 26.7. pam.
sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie, * 27.7. pam. sv. Gorazda a druhů, * 29.7. pam. sv.
Marty * Úklid kostela: 22.7. č. 401 – 420 * 29.7. č.421 – 440. * Svátost manželství si udělí
v sobotu 29. 7. 2017 v 11:00 v Lidečku Josef Tkadlec a Ivana Důbravová, oba z Hor. Lidče.
Mladifest Medjugorje - ještě jsou volná místa. Přihlášky na faralidecko@seznam.cz, nebo
na faře. Pouť není jen pro mladé, ale i pro starší, kteří chtějí prohloubit svůj život s Bohem.
V přítomnosti Panny Marie a velkého společenství mladých z celého světa prožijete
opravdovou radost z víry a zakusíte skutečnou Boží přítomnost. Pomozte doplnit autobus.

Drazí farníci, odcházím v tyto dny z Lidečka a stěhuji se na nové
místo do Soběchleb u Hranic. Chtěl bych vám všem, kteří jste se
mnou ve farnosti prožívali dobré, ale i to horší poděkovat při mši sv.
v sobotu 22. července v 16:00 ve farním kostele v Lidečku a
rozloučit se s vámi. Po mši sv. vás chci všechny pozvat od 17:00 do
KD v Lidečku, kde bude připraveno pohoštění. Zde se můžeme
osobně setkat, povyprávět a rozloučit se. Budu rád, když přijdete.
Na celostátní setkání mládeže 15. - 20. srpna dorazí do
Olomouce tisíce mladých katolíků
Šestidenního programu s promluvami českých a moravských
biskupů se podle odhadu pořadatelské
Sekce pro mládež ČBK letos zúčastní více než 7000 lidí.
Novinářům to v Olomouci řekl ředitel sekce Jan Balík. „V
současné době máme přes 6000 přihlášek, což nás na tuto dobu
překvapilo, takže očekáváme účast přes 7000 mladých lidí.“
Záštitu nad akcí převzal olomoucký primátor Antonín Staněk
(ČSSD), olomoucký arcibiskup Jan Graubner a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.
Hlavní program bude v areálu Korunní pevnůstky. Ubytování a stravu mají mladí lidé
zajištěnou na kolejích Univerzity Palackého. Přednášky a další program budou i na dalších
místech ve městě. Na programu jsou přednášky, diskuse, společné modlitby, koncerty i
sportovní akce. Promluví například režisér Jiří Strach, který zvolil téma Jak dnes mluvit k
lidem a Bohu. Vedoucí územního odboru policie v Přerově Martin Lebduška bude mít
přednášku nazvanou Jak se stát pořádným mužem. Filosof a rektor Jihočeské univerzity
Tomáš Machula do Olomouce přijede s tématem Co je lidské a co nelidské - o přirozenosti
člověka. Dlouholetý děkan Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Michal Stehlík
pohovoří o islámu a Evropě.
Na přípravě celostátního setkání se podílejí stovky mladých lidí, kteří v několika pracovních
skupinách již od loňska zajišťují ubytování, stravování, technické zázemí i program setkání.
V srpnu pak bude v Olomouci s organizací pomáhat zhruba 700 mladých dobrovolníků.
Akce se zúčastní převážně mladí křesťané od 14 do 30 let, programy jsou ale otevřeny i pro
širší veřejnost. V sobotu 19. srpna je připraven program pro rodiny. Do Olomouce přijede i
zástupce Vatikánu, který má na starost Světové dny mládeže. „Je to proto, že se vedou
diskuze, zda by nemohl být Světový den mládeže v roce 2022 v České republice v Praze,“
podotkl Balík. Celostátní setkání mládeže se nese v duchu Světových dní mládeže. V Česku
jej katolická církev organizuje jednou za pět let. Naposledy se mladí lidé takto setkali v roce
2012 do Žďáru nad Sázavou. Kolik mladých přijede z naší farnosti? Přihlaste se.
Liturgie 16. neděle v mezidobí: Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu.
Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
1.čtení. Mdr 12, 13.16-19 * Po hříchu dáváš příležitost k lítosti.
Žalm: 86 * Tys, Pane, dobrý a shovívavý.
2.čtení: Řím 8, 26-27 * Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit.
Evangelium: Mt 13,24-43 * Nechte obojí spolu růst až do žní. Tři podobenství o Božím
království ukazují jeho reálnost i jeho neuchopitelnost. První se vyjadřuje k trvalému
problému existence zla souběžně s existencí Božího království. Druhé a třetí ukazuje
kontrast mezi nepatrností počátků království a jeho mocným rozšířením. V dlouhé historii
křesťanství jsou tato podobenství mnohokrát potvrzena.

