Úklid kostela: v sobotu 18. srpna po mši svaté čísla domů 421 - 440.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

19. neděle v mezidobí

12. SRPNA 2018

1.čtení: 1 Král 19,4-8 * Šel v síle toho pokrmu až k Boží hoře.
Žl 34,2-3.4-5.6-7.8-9 * Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
2. čtení: Ef 4,30 - 5,2 * Žijte v lásce, jako i Kristus miloval vás.
Evangelium: Jan 6,41-51 * Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe.
Pokračování dialogu o chlebu života, navozeného zázračným nasycením pěti tisíců, přechází
od sporů o znamení z nebe k otázce Ježíšova původu a jeho vztahu k Otci. Ježíš se znovu
označuje za chléb života a vysvětluje, co to znamená: jako mana pocházela z nebe od Otce,
tak také on je od Otce z nebe; jako mana dávala život těm, kdo putovali pouští, tak také on
dává život věčný všem, kdo putují tímto životem.
BOHOSLUŽBY OD 12. SRPNA DO 19. SRPNA 2018
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za + řádové sestry Saturninu a Hubertinu
za + manžela, + z rodiny a BP pro ž.r. Petrůjovu
za živé a + farníky
udílení svátosti křtu
svátostné požehnání
za + Antonína Bučka, + bratra Josefa, 2 + rodiče
a BP pro ž.rodinu

16:30 za + rodiče Kocourkovy, + rodinu Beňovu a BP
pro ž.rodiny
18:00 za + rodiče Manovy, + syna, + snachu a BP pro
ž.rodinu
17:00 adorace a svátost smíření
18:00 na poděkování za prožitá léta, za přijatá
dobrodiní a BP pro ž.rodinu
15:30 adorace a svátost smíření
16:30 za + manžela Jaroslava, zetě a ž.a + rodinu
Trčkovu
18:00 za + P. Aloise Juráňe, + rodiče, + sourozence a
BP pro ž.rodinu
7:00 za + rodiče Řehákovy, snachu Marii, BP pro
ž.rodinu Pechálovu a Řehákovu
11:30 svatební mše svatá Sucháček - Švachová
7:30 za + Aloise a Marii Matochovy a BP pro ž.rodinu
9:00 za živé a + farníky
10:30 na poděkování za dar života a BP pro ž.rodinu

Ohlášky před sňatkem: Jiří Sucháček z Brumova - Bylnice a Lucie Švachová z Valašských
Klobouk uzavřou v sobotu 18. srpna 2018 v 11:30 ve farním kostele v Lidečku církevní
manželství.
Ohlášky před sňatkem: Erik Petrůj z Valašských Klobouk a Vladěna Matochová z Lidečka
uzavřou v sobotu 25. srpna 2018 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku církevní manželství.

Ohlášky před sňatkem: Jakub Sviták z Rudic a Hana Dostálová z Čelákovic uzavřou
v sobotu 25. srpna 2018 ve 13:00 ve farním kostele v Lidečku církevní manželství.

Dnes v neděli 12. srpna v 15:00 se koná v horním salónku restaurace Formanka informační
setkání účastníků lodní pouti do Fatimy.
Arcidiecézní pouť rodin se koná v sobotu 25. srpna 2018 na Svatém Hostýně. Poutní mše
svatá začne v 10:15 hodin a hlavním celebrantem je otec arcibiskup Jan Graubner.

Ve dnech 23.–25.8.2018 se koná ve Vsetíně multižánrový křesťanský festival UNITED.
Program je na nástěnce. Všichni mladí jste srdečně zváni.

Přijměte srdečné pozvání v sobotu 18.8 na oslavu 50 let od položení základního kamene
kostela ve Střelné. Ve 14:00 bude sloužena otcem biskupem Antonínem Baslerem
slavnostní mše svatá za účasti kněží, kteří v kostele působili a potom večer v 17:00 proběhne
v kostele koncert Pavla Helana.
V neděli 19.8. se konají ve Střelné dožínky 12:15 dožínkový průvod do kostela 13:00 mše
svatá na poděkování za úrodu a přijatá dobrodiní ve farnostech 14:15 dožatá a dožínkový
program. Po celou dobu bude vyhrávat dechová hudba Lidečanka.

70. narozeniny otce arcibiskupa Jana Graubnera. V letošním roce oslaví náš arcibiskup
Jan své životní jubileum 70 let života. Při této příležitosti bude otec arcibiskup Jan sloužit
děkovnou mši svatou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 1. 9. 2018 v 10.30 hod.
Otec arcibiskup vás všechny srdečně zve k účasti na této děkovné mši svaté, ve které se
s ním spojíme v jednotě a lásce. Po mši sv. bude pro kněze a pro Boží lid, který se zúčastní
této slavnostní mše sv., připraveno občerstvení v prostorách vedle katedrály, které jsme
pojali formou zahradní oslavy.
Místo osobních darů preferuje otec arcibiskup příspěvek na podporu pronásledovaných
křesťanů na Blízkém východě. Dar je možné věnovat na č. ú. 377688503/0300, v. s. 911520
nebo osobně do pokladničky na oslavě.
50. narozeniny otce Josefa Červenky. Drazí příbuzní, farníci současní i bývalí, přátelé a
známí, všechny děti Boží. S velkou vděčností Hospodinu za dar života, víry a povolání a za
všechny, které jsem v životě potkal, vás srdečně zvu ke společnému setkání při příležitosti
mých 50. narozenin v neděli 19. srpna 2018 v Soběchlebích. V 10:00 mše svatá ve farním
kostele, 12:00 oběd v KD pro příbuzné a přespolní hosty, 14:00 Te Deum a svátostné
požehnání, 14:40 přátelské posezení pro všechny v kulturním domě s dechovou hudbou
Morkovčanka a cimbálovou muzikou Ohnica. Budu velmi rád, když přijmete mé pozvání.
Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc srpen: „Abychom
pěstovali vztah a důvěru k Pánu, který je pravým chlebem života, a radostně se svěřovali
plánu, který s námi má“.

