Svátost manželství si v sobotu 21. dubna v 12:30 v kostele v Horní Lidči udělí Zdeněk
Kudla z Dolní Lutyně a Ludmila Řepová z Horní Lidče.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

3. neděle velikonoční 15. DUBNA 2018
Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména, vzdejte mu velkolepou chválu.
1. čtení: Sk 3, 13-15.17-19 * Původce života jste dali zabít, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých.
Žalm 4: * Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
2. čtení: 1 Jan 2, 1-5a * On je smírnou obětí za naše hříchy i za hříchy celého světa.
Evangelium: Lk 24, 35-48 * Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího dne vstane z mrtvých.
Setkání Ježíše s učedníky iniciuje samotný Kristus. Sám se dostaví mezi ně. Významná je
jejich reakce. Ježíšovo zmrtvýchvstání je tajemství spásy, které převyšuje zkušenost a může
se prožívat jen prostřednictvím hlásání víry. Proto učedníci z počátku nejsou schopni poznat
Krista. Vyprávění je však také výzvou objevit v dějinách stopy této události. Ne nadarmo ji
líčí silně realisticky (hledět, dotýkat se, jíst rybu, ruce, nohy...) Vtělený Boží Syn je dosud
přítomen v našich dějinách, není to „přízrak“ oddělený od jeho lidství. Po dvou úsecích
(iniciativa, poznání) následuje základní údaj, poslání církve, kterým je výzva, aby se hříšníci
obrátili, a tak jim mohly být odpuštěny hříchy, jak činil sám Ježíš.
BOHOSLUŽBY OD 15. DUBNA DO 22. DUBNA 2018
3. neděle velikonoční
Lidečko
7:30 za + Josefa Ryzáka, 2 + rodiče, BP pro ž.r. Fialovu
15. dubna
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
sbírka na obnovu
Lidečko 10:30 za + Aloise Rumánka, + rodiče, BP pro ž.r. Bučkovu
domů (Blízký východ)
Lidečko 14:00 velikonoční cesta světla + svátostné požehnání
pondělí 16. dubna
Lidečko 18:00 za + manžela, + z rodiny Juráňovy a Kovaříčkovy,
BP pro živou rodinu
úterý 17. dubna
Lidečko
7:00 na úmysl dárce
středa 18. dubna
Hor. Lideč 17:30 za + z rodiny Mosgvovy, BP pro ž.rodinu
čtvrtek 19. dubna
Lidečko 17:00 adorace + svátost smíření
Lidečko 18:00 za + rodiče Nedorostovy a BP pro ž.rodinu
pátek 20. dubna
Hor. Lideč 15:30 adorace + svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 za + Jana Valčíka, dvoje + rodiče, BP pro ž.rodinu
mše sv. pro
Lidečko 18:00 za + Františka a Ludmilu Sekulovy, jejich + děti,
rodiče a děti
zetě, vnuka, BP pro ž.rodinu
sobota 21. dubna
Lidečko
7:00 za dar života a Boží požehnání
Hor. Lideč 12:30 svatební mše svatá Kudla - Řepová
4. neděle velikonoční
Lidečko
7:30 za + manžela Josefa, + sourozence, 2 + rodiče, za
22. dubna
živou rodinu Hrabicovu a Švecovu
Hor. Lideč
9:00 za dvoje + rodiče, + z rodiny a poděkování za 60 let
Den modliteb za
života, BP pro rodinu Pechalovu
duchovní povolání
Lidečko 10:30 za živé a + farníky
Lidečko 14:00 velikonoční cesta světla + svátostné požehnání
Úklid kostela: v sobotu ráno po mši svaté čísla 101-120.

Koncert křesťanského písničkáře Pavla Helana se uskuteční dnes v neděli 15. dubna
v 17:00 v KD v Lidečku. Srdečně zvou naši skauti.
Chtěl bych moc poděkovat chlapům, kteří přišli včera na brigádu, udělalo se zase kus
práce. Další brigáda je naplánovaná na sobotu 5. května. Kdo by měl zájem o staré stoly
z kulturáku, kontaktujte Jindru Trochtu.
Hledá se nový technický administrátor pro náš děkanát. Podmínky výběrového řízení
jsou na vývěsce. Přihlášky včetně požadovaných dokumentů posílejte do 30.4. 2018 na
adresu farnosti Vsetín nebo na e-mail: favsetín@ado.cz.
Na farní pouť do Severních Čech se můžete přihlašovat pouze do konce dubna. Potom
budou volná místa nabídnuta dalším farnostem.
Společná příprava rodičů dětí, které letos půjdou k 1. svatému přijímání proběhne tuto
středu 18. dubna po mši svaté v kostele v Horní Lidči. Tématem katecheze bude svátost
smíření a jak se na ni dobře připravit.
Tento týden před nedělí Dobrého pastýře se celá církev modlí za nová duchovní
povolání. Pamatujte na tento úmysl i ve svých osobních modlitbách. Modlete se zvláště za
našeho bohoslovce Dominika Kováře a také za Jakuba Gajdošíka, který byl svěřen do naší
farnosti. Tento víkend Jakub zase přijede mezi nás.
Společná ministrantská schůzka bude v sobotu 21. dubna v 8 hodin na faře. Schůzku
zahájíme společnou snídaní.
Další spolčo mládeže od 6. do 9. třídy bude taktéž tuto sobotu v 17 hodin na faře. Program
si připravil a společenství povede bohoslovec Jakub, tak přijďte, prosím v hojném počtu.
Postní almužna v naší farnosti vynesla částku 32.966,- Kč. Celkem se v našem děkanátu
Vsetín vybralo 110.507,- Kč. Na plakátku se můžete na využití Postní almužny v minulém
roce.
Pod záštitou CPR Vsetín a ve spolupráci s Českým katolickým biblickým dílem se v naší
farnosti uskuteční v úterý 24. dubna od 19:00 do 20:30 na faře SETKÁNÍ NAD BIBLÍ.
Setkání je určeno pro dospělé, seniory a mládež nad 15 let. Kdo chcete objevit či prohloubit
svůj vztah k Bibli, kdo se chcete začíst do velikonočních textů, kdo chcete zažít kreativní
práci s Biblí ve skupině, určitě se přihlaste na CPR Vsetín Marušce Smolíkové, protože
kapacita je omezená (max. 25 lidí). S sebou si vezměte Bibli. Lektorem setkání je doc.
P. Petr Chalupa, který bude také v 18 hodin v kostele v Lidečku sloužit mši svatou a PhDr.
Marie Klašková.
Farnost Vsetín a CPR Vsetín vás srdečně zvou na již 13. prvomájovou pouť rodin na sv.
Hostýně v úterý 1. května. Podrobné informace jsou na plakátku.
Děkanátní pouť za obnovu rodin a duchovní povolání se letos koná v sobotu 26. května
na Velehradě. Podrobné informace a časy jsou na plakátku. Z naší farnosti vypravíme
autobus, vše bude včas upřesněno.

