Dnes naposledy můžete v sakristii nahlásit nemocné k vánočnímu přijetí svátostí. Navštívil
bych je v pondělí 16. prosince dopoledne. Ostatní nemocné budu navštěvovat: ve středu od
10:00 Hor. Lideč, ve čtvrtek od 9:00 Lidečko dolňansko a v pátek od 9:00 Lidečko horňansko.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 15. prosince 2019
1.čtení: Iz 35,1-6a.10 * Bůh sám přijde a spasí nás.
Žalm: Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10 * Přijď, Pane, a spas nás!
2.čtení: Jak 5,7-10 * Posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko.
Evangelium: Mt 11,2-11 * Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?
BOHOSLUŽBY OD 15. PROSINCE DO 22. PROSINCE 2019
3. neděle adventní
Lidečko
7:30 za + Annu a Josefa Brhlovy, + rodiče Hrnčiříkovy
15. prosince
a BP pro živou rodinu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
výroční den narození
Lidečko 10:30 za + Jana Krahulíka, 2 + rodiče a BP pro živou
papeže Františka
rodinu
pondělí 16. prosince Hor. Lideč
6:15 roráty - za + manžela, rodiče, sourozence, DvO a
ochranu Panny Marie pro živou rodinu Slánskou
Lidečko 16:00 svátost smíření
Lidečko 18:00 za + manžela, + zetě, 2 + rodiče a BP pro rodinu
Filákovu
úterý 17. prosince
středa 18. prosince

Lidečko

6:15 roráty - za sestru Annu a Společnost sester
Ježíšových
Hor. Lideč
6:15 roráty - za + manžele Levčíkovy
Hor. Lideč 14 - 16 svátost smíření

čtvrtek 19. prosince

Lidečko
Lidečko

16:00 adorace a svátost smíření
18:00 za + rodiče Kovačíkovy, děti, 2 zetě, snachu a
živou rodinu

pátek 20. prosince
(L-9.třída, HL-8.třída)

Hor. Lideč
Hor. Lideč

15:30 adorace a svátost smíření
16:30 za + manžela, + rodiče z obou stran a BP pro
živou rodinu Brhlovu
18:00 za + manžela Miloslava, vnuka Šimonka a celou
živou rodinu
7:00 roráty - za + rodiče Fuskovy, + bratra a za BP pro
živou rodinu
9 - 12 vánoční svátost smíření (Lidečko a Hor. Lideč)

mše sv. pro
rodiče a děti

Lidečko

sobota 21. prosince

Lidečko

4. neděle adventní
22. prosince

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

7:30 za + Jana Šimaru, BP a dar zdraví pro děti a celou
rodinu
9:00 za + z rodiny Jahodovy a Cahlovy a za dar víry a
BP pro živé rodiny
10:30 za živé a + farníky
14:00 adorace a svátostné požehnání (jáhen Dominik)

Adventní Misijní jarmark v Lidečku i v Horní Lidči bude dnes po mši svaté. Výtěžek bude
odeslán na konto PMDD. Těší se na Vás děti z misijního klubka a ze scholičky.
Setkání starších dětí z farnosti (od 6. třídy) bude dnes v 17:00 v pastoračním centru v Horní
Lidči. Těšíme se na vás, společnou modlitbu, hraní her a příjemně strávený adventní večer.
Náboženství se tento týden učit nebude.
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. Po cestě také ozdobíme vánoční strom pro
zvířátka, proto si s sebou vezměte nějaká jablíčka, kaštany, žaludy aj.. Společně se potom
Ježíškovi půjdeme poklonit, zazpíváme mu koledy a popřejeme si požehnané Vánoce.
Chtěl bych poděkovat našim dětem a jejich vedoucím za krásné vánoční divadelní
představení „Ukradený betlém“. Během vánočních svátků budete mít ještě jednu příležitost
představení vidět, a to v sobotu 28. 12. v 16:00 v KD v Lidečku. Po divadle vás také srdečně
zvu na farní vánoční posezení. Cérky z Červeného kříže by mohly uvařit punč, já přinesu
víno z farního sklepa a vy můžete donést na ochutnání, jakou jste minulý rok vypálili a co
dobrého jste na Vánoce napekli. Můžeme společně prožít takový pěkný farní vánoční večer.
Tříkralová sbírka bude letos v sobotu 11. ledna 2020. Prosíme vedoucí skupinek z
loňského roku, aby potvrdili svou účast i pro rok 2020 na email: mkhl159@seznam.cz (pro
Horní Lideč) a lenka.ryzová@centrum.cz (pro Lidečko) do úterý 10.12.2019. Vítáme nové
tváře z řad mladších maminek a tatínků, a také středoškoláků a vysokoškoláků. Vedoucím
skupinky se můžete stát už od 15-ti let.
Srdečně Vás zvu v neděli 29. 12. na svátek sv. Rodiny v 15:00 do farního kostela v Lidečku
na vánoční koncert ženského pěveckého sboru DIVINUM Wallachian Choir. Přijďte se
v tomto svátečním čase společně setkat a zaposlouchat do krásných vánočních písní.
Začátkem příštího roku (7.2. - 19.4.) bude v naší farnosti probíhat SEMINÁŘ „ŽIVOT
V DUCHU“. Cílem semináře je prohloubit osobní vztah k Ježíši Kristu a učit se, jak žít
křesťanský život v síle Ducha svatého. Dalším cílem je oživení společenství církve. Součástí
semináře budou krátké přednášky, skupinky s osobním sdílením a společná modlitba. Setkání
bude každý pátek večer po mši svaté v Lidečku v budově Základní školy. Vyplněné
přihlášky, které jsou k rozebrání vzadu na stolku, odevzdejte v sakristii nebo je vhoďte na faře
do schránky. Přednostní přihlašování pro naši farnost trvá do 31.12.2019, potom bude otevřeno
i pro další farnosti. Kdo se nespokojujete s průměrným křesťanským životem a toužíte jít více
na hlubinu Boží lásky a služby v církvi, je seminář právě pro vás. Také vás moc prosím o
modlitbu za seminář a jeho účastníky, je k rozebrání vzadu v kostele.
Lidečko
Hor.Lideč
Pulčín
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