PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

Slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
25. listopadu 2018

1.čtení: Dan 7,13-14 * Jeho moc je věčná.
Žl 93,1ab.1c-2.5 * Hospodin kraluje, oděl se velebností.
2.čtení: Zj 1,5-8 * Ježíš Kristus, který nás svou krví zbavil našich hříchů a udělal z nás
královský národ a kněze Boha Otce.
Evangelium: Jan 18,33b-37 * Ano, já jsem král.
Ačkoli Ježíšovo království není z tohoto světa, Janovo evangelium zdůrazňuje, že Ježíš je
králem. Je to řečeno i oficiálně před Pilátem. Jeho intronizace je však netypická: je uveden na
trůn skrze smrt na kříži.
BOHOSLUŽBY OD 25. LISTOPADU DO 2. PROSINCE 2018
Slavnost JEŽÍŠE
Lidečko
7:30 za + rodiče Brhlovy, + zetě, + vnučku, Boží
KRISTA KRÁLE
požehnání a dar víry
25. listopadu
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče Důbravovy, + bratra a Boží
požehnání pro živé rodiny
FARNÍ HODY
Lidečko
10:30 za Boží požehnání pro farnost a obec Lidečko
sbírka na farnost
Lidečko
18:00 Te Deum a společné zakončení adoračního dne
pondělí 26. listopadu
Lidečko
18:00 na poděkování za dožití 85 let života, dar zdraví
a Boží ochranu pro celou rodinu Jařabovu
úterý 27. listopadu
Lidečko
7:00 za + rodiče Bučkovy, jejich + sourozence,
+ švagra a živou rodinu
středa 28. listopadu Hor. Lideč
18:00 za + z rodiny Řehákové, dar zdraví a Boží
požehnání pro živé rodiny
čtvrtek 29. listopadu
Lidečko
17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko
18:00 za + Františka, živou rodinu Pechalovu
a Skubeňovu
pátek 30. listopadu
Hor. Lideč
15:30 adorace a svátost smíření
svátek sv. Ondřeje,
Hor. Lideč
16:30 za + Josefa Sekulu - 1. výročí úmrtí
apoštola
Lidečko
18:00 za + manžela, + rodiče, + zetě a Boží požehnání
pro živou rodinu Molkovu
mše svátá
pro rodiče a děti
(L-8.třída, HL-7.třída)
sobota 1. prosince
1. neděle adventní
2. prosince
žehnání adventních
věnců

Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Pulčín

7:00 za živé a + členy živého růžence
7:30
9:00
10:30
15:00

za živé a + farníky
za + Marii Vaculkovu - 1. výročí úmrtí
za + Milana Harnádka - 1. výročí úmrtí
za + Ivu Slánskou, živou a + rodinu

v sobotu 8. prosince 2018 od 10:00 v KD v Lidečku + poplatek 120,- Kč
Jméno..............................................................Adresa...................................................
Do úterý 4. prosince 2018 odevzdejte na faře nebo v sakristii vyplněnou přihlášku s režijním
poplatkem 120,- Kč, studenti 70,- Kč. Můžete se závazně přihlásit i na email:
faralidecko@seznam.cz a poplatek zaplatit až na místě.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
v sobotu 8. prosince 2018 v KD v Lidečku,
přednáší Kateřina Lachmanová
Zahájení v 9:00 mší svatou ve farním kostele
10:00 a 11:00 1. a 2. přednáška
12:00 Anděl Páně a přestávka na oběd
13:00 3. přednáška
14:00 konference (dotazy)
Zakončení v 14:30 adorací ve farním kostele a požehnáním
Úklid kostela: skupinka číslo 10.
Zkouška sboru na Vánoce bude ve čvrtek 29. listopadu v 19:00 na faře. Přijďte v hojném
počtu.
Děkuji všem, kdo jste v úterý přišli na úklid kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať
Víkendovka pro mladé na faře ve Zděchově se z důvodu malého počtu přihlášených ruší.
Nabídka různých adventních duchovních obnov pro muže i ženy. Podrobné informace na
nástěnce.
Přijměte srdečné pozvání na divadelní představení našich dětí a mládeže „Oslava
narozenin“, které se bude konat ve středu 12. prosince v 17:00 v KD v Lidečku v rámci
projektu „Česko zpívá koledy“. Přijďte s námi podpořit mladé ochotníky a naladit se
v adventním čase na to, co nás o Vánocích čeká.

