informátor římskokatolické farnosti Lidečko

29. neděle v mezidobí 22. října 2017
1.čtení.Iz 45, 1.4-6 * Vzal jsem Kýra za pravou ruku, abych mu podmanil národy.
Žalm: 96 * Vzdejme Hospodinu moc a slávu!
2.čtení: 1 Sol 1. 1-5b * Vzpomínáme na vaši víru a naději.
Evangelium: Mt 22. 15-21* Dejte, co je císařovo, císaři, co je Boží, Bohu. Postavit do
konfliktu vztah k Bohu a vztah k člověku je velmi snadné. Ovšem jen tenkrát, postavíme-li
císaře stejně vysoko jako Boha. Ale okázalé pohrdnutí císařem také není cestou evangelia.
Ježíš nedělá revoluci, ale vrací věci na jejich původní místo. Člověk, který v sobě nese Boží
obraz, patří Bohu, stejně jako denár s obrazem císařovým patří císaři.

29. neděle v mezidobí
22. října
UDÍLENÍ SVÁTOSTI
BIŘMOVÁNÍ

BOHOSLUŽBY OD 22. ŘÍJNA DO 29. ŘÍJNA 2017
Lidečko
7:30 za + rodiče Františákovy, 2 + syny, + snachu, +
vnuka a ž.rodinu
Hor. Lideč
9:00 za 2 + rodiče, DO a ž.rodinu Valčíkovu
Lidečko
10:30 za biřmovance a jejich rodiny

pondělí 23. října

Lidečko

úterý 24. října

Lidečko

středa 25. října

Hor. Lideč

čtvrtek 26. října

Lidečko
Lidečko

pátek 27. října

Hor. Lideč
Hor. Lideč

sobota 28. října
svátek sv.
Šimona a Judy, apoštolů
30. neděle v mezidobí
29. října
SBÍRKA NA MISIE

Lidečko
Lidečko

Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko

Úklid kostela: č. 141-160

18:00 na poděkování Bohu za 60 let života a BP pro
ž.rodinu
7:00 za + rodiče Čížovy, jejich + děti a BP pro
ž.rodinu
17:30 za + maminku Annu, snachu Danu,
nemocného syna Jana, + z rodiny, BP pro
živou rodinu Fojtů
17:00 adorace, svátost smíření
18:00 za + rodiče, dceru Marii, vnučku a BP pro
rodinu Matochovu
15:30 adorace, svátost smíření
16:30 na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní, s
prosbou o BP
18:00 za + Marii Surových (1. výročí úmrtí)
7:00 volný úmysl

7:30 za živé a + farníky
9:00 za + manžela, ž. a + rodinu Slánskou
10:30 za živé a + z rodin Jana a Marie Brhlových
z Račného č.108
14:00 dušičková pobožnost v kostele a průvod na
hřbitov

Misijní neděle letos připadá na 22. října. Protože máme v naší farnosti tuto neděli
biřmování, budeme Misijní neděli slavit o týden později 29. října při mši svaté v 10.30.
Po obou mších svatých bude probíhat před kostelem Misijní jarmark a Misijní koláč.
Získané prostředky budou odeslány na konto PMDD.
V Horní Lidči bude oslava Misijní neděle taktéž 29. října při mši svaté v 9 hod.
Misijní jarmark po mši sv. bude v budově Betléma. Můžete se těšit na výrobky dětí,
misijní koláč, kávu či čaj a fotografie z proběhlých akcí misijního klubka.
V pondělí 23.10. v 19:00 bude na faře zkouška sboru na hody a na Vánoce. Všichni
jste srdečně zváni. Zvláště prosíme o nové členy, především z řad mladších.
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních
osm listopadových dnů. Podmínkou je: přijetí svátosti smíření, Eucharistie, modlitba na
úmysl Svatého otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba) Dále je třeba se na hřbitově
pomodlit za zemřelé. Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné odpustky pro duše
v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry.
Předpokladem je, být ve stavu milosti, mít úmysl odpustek získat a nemít sebemenší zalíbení
v hříchu. Zpověď stačí přijmout v několikadenním rozmezí. Každý den získáme vždy jen
jeden plnomocný odpustek, když přijmeme Svátost oltářní a pomodlíme se dané modlitby.
Mimořádné povolení k získání plnomocných odpustků pro duše zemřelých. Od 8. října
2012 Apoštolská penitenciárie, vyhověla prosbě našich biskupů, aby pro větší dobro
věřících, kteří ze závažného důvodu nebudou moci navštívit hřbitov ve dnech uvedených v
předpisech o povolování odpustků, se mohla návštěva hřbitova spojená se získáním
odpustků pro duše zemřelých uskutečnit každý rok již od 25. října, přičemž zůstává v
platnosti vše, co je uvedeno v Předpisech o povolování odpustků. Toto rozhodnutí platí po
dobu sedmi let.

