Úklid kostela: č. 1 – 20 v sobotu ve 12:00 po svátosti smíření.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

4. NEDĚLE POSTNÍ 11. března 2018

Vesel se, Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš
zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy.
1.čtení: 2 Kron 36, 14-23 * Vyhnanstvím a vysvobozením lidu ukázal Hospodin svůj hněv i
milosrdenství.
Žalm 137 * Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
2. čtení: Ef 2, 4-10 * Byli jsme mrtví pro své hříchy. Milostí jste spaseni!
Evangelium: Jan 3, 14-21 * Bůh poslal Syna, aby skrze něho byl svět spasen.
V tomto úryvku se velmi stručně a výstižně vyjadřuje cesta spásy: Boží láska k člověku vyvrcholila
v daru jediného Božího Syna; víra v něho je již teď vstupem do věčného života. „Kdo věří v Syna, má
život věčný“, a proto „není souzen“. Takový člověk se totiž otevřel pro přijetí Božího života: přešel ze
smrti do života - nestojí už proti Bohu, ale v Bohu. Je-li někdo přesto odsouzen, tj. definitivně
vyloučen z věčného života, je to následek jeho vlastního rozhodnutí. Před každým z nás stojí
rozhodnutí: zvolit smrt anebo Boha, který dává život.
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za živé a + farníky
za + Josefa Mikesku - 1. výročí úmrtí
za + rodiče Sekulovy, BP pro živou rodinu
pobožnost KC - maminky/H.Lideč - otec Petr
za + manžela, + dceru, + syna, BP pro ž.rod. Machů

za dary Ducha Sv. a zdraví pro papeže Františka
za + rodiče Krajčírovy
adorace, svátost smíření
za + Josefa Putalu
adorace, svátost smíření
pobožnost křížové cesty - třeťáci
na poděkování za 80 let života Františky Machů, +
manžela a BP pro rodinu Chmelovu a Sucháčkovu
pobožnost křížové cesty - třeťáci
za + rodiče Ryzákovy, jejich děti a BP pro ž.rodinu
za + Františka Ščotku, + rodiče, + děti, BP pro
ž.rodinu
velikonoční svátost smíření (Lidečko i Horní Lideč)
za živé a + farníky
za + Marii Manovu, + rodiče, příbuzné a BP pro
ž.rodinu
za dar zdraví a poděkování za dar života pro
rodinu Smolíkovu
pobožnost KC – schola/H.Lideč - schola

Zkouška sboru na Velikonoce bude ve čtvrtek v 19:00 na faře.

Společné děkanátní setkání mládeže děkanátů Vsetín a Vizovice bude v sobotu 24. března 2018 ve
Štípě u Zlína pro všechny mladé od 13 ti let. Čeká na vás pestrý program. Z děkanátu se budou
objednávat autobusy, proto se přihlašujte, co nejdříve. Přihlašujte se do příští neděle na
faralidecko@seznam.cz. Odjíždí se z Horní Lidče (zastávka u kostela) v 7:40 a z Lidečka (zastávka u
obecního úřadu) v 7:45. Cena je 100,- Kč za dopravu a registraci.

Setkání mládeže děkanátu Valašské Klobouky bude v sobotu 17. 3. ve Valašských
Kloboukách. Hlavním hostem bude P. Marek Orko Vácha. V 18 hodin bude mít v
Klobučanu přednášku na téma „Boží království dobývají násilníci, buďte jimi a
vstupte.“ Po přednášce bude večer chval. Na přednášku a na chvály jste všichni srdečně
zváni.
Veliký dík patří všem chlapům, kteří tuto a minulou sobotu přišli na brigádu. Ať vám
Pán odplatí za vaši ochotnou pomoc.

Děti ze scholičky vás srdečně zvou na postní misijní jarmark, který bude probíhat
18. března na 5. neděli postní po ranní i hrubé mši svaté. Budete si moci zakoupit
velikonoční dekorace a tím podpořit děti na misiích.

Ve čtvrtek a v pátek budu v Lidečku navštěvovat nemocné, ke kterým jsem z důvodu
nemoci nemohl před prvním pátkem přijít. Pokud by ještě někdo z nemocných chtěl před
velikonočními svátky přijat svátosti, moc rád ho navštívím. Můžete je nahlásit v sakristii.
Mimořádný úmysl papeže Františka na měsíc březen: za společenství ve farnostech a
skupiny mládeže, aby radostně svědčily o evangeliu především mezi svými vrstevníky.
V úterý 13. března si připomeneme 5. výročí zvolení papeže Františka za Petrova
nástupce. Pamatujte na něj ve svých modlitbách a obětech.

Sbírky únor 2018
neděle 4. února
neděle 11. února
neděle 18. února
neděle 25. února - Haléř sv. Petra

Lidečko 7:30
4763,4046,5072,19405,-

Horní Lideč 9:00
5092,6918,4523,15395,-

Lidečko 10:30
4662,6111,4555,13389,-

ČBK vyzývá ke spravedlivému vyřešení situace skupiny čínských křesťanů v ČR.
V České republice požádalo v roce 2016 několik desítek čínských křesťanů o azyl. Nyní se rozhoduje
o jejich další budoucnosti u nás.
Výsledek procesu a další osudy těchto lidí nám nejsou lhostejné, a proto apelujeme na spravedlivé
vyřešení jejich situace zhoršované nejistotou a obavami. Jsme vděčni za ty, kterým byl azyl udělen,
protože dostali naději na život ve svobodné společnosti. Taktéž věříme ve spravedlivý přezkum
rozhodnutí o neudělení azylu větší části těchto žadatelů.
Doufáme, že bude nalezeno dobré řešení pro další život lidí, kteří se ocitli ve velmi složité životní
situaci. V případě, že k tomu budeme moci nějak přispět, jsme připraveni.
Také tímto děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem snaží těmto křesťanům pomoci.
Naši snahu chceme podpořit i modlitbami za tyto žadatele při mších svatých na 4. neděli postní,
tedy 11. března 2018. Věříme v sílu modlitby za čínské křesťany v ČR i v jejich vlasti.
Čeští a moravští biskupové

