informátor římskokatolické farnosti Lidečko
4. neděle velikonoční - 7. května 2017
Země je plná Hospodinovy milosti; jeho slovem vznikla nebesa. Aleluja.
1. čt. -: Sk 2, 14a.36-41 * Bůh ho ustanovil Pánem a Mesiášem.
Žalm: 23 * Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
2. čt.- 1 Petr 2, 20b-25 * Vrátili jste se k pastýři svých duší.
Evangelium: Jan 10,1-10 * Já jsem dveře k ovcím. Ve vstupní „obrazné řeči“ se předpokládá
ke statku přilehlý dvůr s jedinými dveřmi, u nichž hlídá dveřník. Přístup k ovcím měl jen pastýř,
kterého dveřník znal. Ten pak vyvolává ovce svého stáda vábením či lichotivými jmény
z množství ostatních a vede je na pastvu. Ovce následují jen tento hlas jim známý. Ježíš
vznáší jedinečný nárok být jediným prostředníkem života („zloději a lupiči“ se myslí samozvaní
„mesiáši“ a „zachránci“, nabízející spásu mimo víru v Krista)..

BOHOSLUŽBY OD 7. KVĚTNA DO 14. KVĚTNA 2017
4. neděle velikonoční Lidečko
7:30 za + Jaroslava Bělašku - 1. výročí úmrtí
7. května
Lidečko
9:00 na poděkování za 75 let života, BP pro ž. rod
DOBRÉHO PASTÝŘE
Hor. Lideč 10:30 za účastníky okrskového setkání SDH
sbírka na média
Lidečko
14:00 adorace za povolání
pondělí 8. května
Lidečko
7:30 za + Josefa Sváčka, + bratry a rodiče
úterý 9. května
Lidečko
18:00 requiem za +Marii Dudovu
středa 10. května
Hor. Lideč 17:30 na poděkování za dar života a BP a ochranu PM
čtvrtek 11. května
Lidečko
18:00 za + Jana Dorňáka - 1. výročí úmrtí
pátek 12. května
Lidečko
18:00 za + rodiče Kovačíkovy, děti, zetě a snachu, BP ž. r.
sobota 13. května
Lidečko
7:30 za + rodinu Janošíkovu a BP pro živou rodinu
P. Marie Fatimské
Hor. Lideč 18:00 za + Oldřicha Povalače, 2+ rodiče, BP pro ž.rod.
5. neděle velikonoční Lidečko
7:30 za farnost
14. května
Hor. Lideč
9:00 za + Rostislava Vaculku, 2+ rodiče, BP pro ž. r.
Svátek matek
Lidečko
10:30 za + rodiče Kurtinovy, + děti a BP pro ž. rodinu
Svátky: po. P. M. Prostřednice všech milostí, so. P. M. Fatimská. * Májové pobožnosti:
Lidečko denně po mši sv. ve středu v 18:00/růženec 6. třída. Horní Lideč denně v 19:00. Ve
středu po mši sv. * Příprava biřmovanců: pátek 12.5 v 19:30 a neděle 14. 5. v 14:30. *
Návštěvy kněze v rodinách prvokomunikantů budou v měsíci květnu. Tento týden v Horní
Lidči. * CSM Olomouc v srpnu 2017 - přihláška do konce května platí zvýhodněná cena!!!
Modlitba Svatého otce Benedikta XVI. za povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu.
Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou početná a svatá kněžská povolání, která by
udržovala živou víru a střežila převzácnou památku tvého Syna prostřednictvím kázání
slova a udílením svátostí, jimiž. Otče, ustavičně obnovuješ své věřící. * Daruj nám svaté
služebníky tvého oltáře, kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie, která je
svátostí Kristova největšího daru pro vykoupení světa. * Povolej služebníky tvého
milosrdenství, kteří by prostřednictvím svátosti smíření rozdávali lidem radost ze tvého
odpuštění. * Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá četné inspirace Ducha tvého Syna a ať v
učenlivosti vůči jeho ponaučením pečuje o povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. *
Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům, zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům,
aby věrně naplňovali své poslání ve službě evangeliu. O to prosíme skrze Krista našeho
Pána. Amen. * Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!

Týden modliteb za duchovní povolání uzavírá neděle Dobrého pastýře, kdy se čte
evangelium o Kristu, který je pastýřem. Ve svém poselství papež František píše, že všichni
křesťané jsou povoláni k tomu, aby byli misionáři evangelia. Kristův učedník nedostává
dar Boží lásky jen pro soukromou útěchu. „Není volán k tomu, aby přinášel sám sebe nebo
se staral o firemní zájmy. Prostě se ho dotkla a proměnila ho radost z toho, že se cítí být
Bohem milovaný, a tento prožitek si nemůže nechávat jen pro sebe.“ Papež vyzývá věřící
k modlitbám, aby Pán poslal dělníky na svou žeň: „Toužím upřímně všechny povzbudit k
niternému přátelství s Pánem především proto, abychom si shůry vyprošovali nová
povolání ke kněžství a k zasvěcenému životu. Boží lid potřebuje, aby byl veden pastýři,
kteří tráví svůj život službou evangeliu. Proto prosím farní společenství, sdružení i četné
modlitební skupiny v církvi: proti pokušení malomyslnosti se i nadále modlete k Pánu, aby
posílal dělníky na svou žeň a aby nám dával kněze zamilované do evangelia, schopné
stávat se pro bratry jejich bližními, a tak být živým znamením milosrdné Boží lásky.“
Svátek Panny Marie Fatimské. V sobotu 13. května se připomíná
100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. v tento den také
papež František ve Fatimě svatořečí dva pasáčky Jacintu
a Francisca, kteří zjevení prožili spolu se svou starší sestřenicí
Lucií. Během šesti setkání ukázala Panna Maria dětem naději,
kterou Bůh dává světu zmítanému utrpením a zlem. Vyzvala ke
každodenní modlitbě růžence, k pokání a obětování se za
obrácení hříšníků a k zasvěcení svých srdcí a světa
Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Z fatimských zjevení
pochází také modlitba, která se stala součástí růžence: „Pane
Ježíši, odpusť nám naše hříchy… Poslední zjevení bylo
doprovázeno tzv. slunečním zázrakem, který vidělo mnoho
svědků. Francisco následně vyhledával samotu v horách, kde se
často modlil růženec. Jacinta se obětovala a modlila za obrácení hříšníků a za mír na světě
a za papeže. Oba sourozenci zemřeli na epidemii španělské chřipky v letech 1918 a 1920.
Děti blahořečil papež Jan Pavel II. ve Fatimě v roce 2000. Třetí vizionářka Lucia Santos
vstoupila později do karmelitánského kláštera s přísnou klauzurou, kde žila až do roku
2005. Svatořečení Jacinty a Francesca ve Fatimě bude přenášet TV Noe
Příležitost k získání plnomocných odpustků v Jubilejním roce Fatimy
Fatimské pobožnosti v sobotu 13. května ve farnosti a okolí
Lidečko:
7:00 modlitba růžence, mše sv. adorace s modlitbou anděla z Fatimy
Brumov:
15:00 koncert mariánských písní, 15:30 mše sv. růženec a průvod
Horní Lideč:
18:00 modlitba růžence, mše sv., adorace s modlitbou anděla z Fatimy
Plnomocné odpustky jubilea se udělují: věřícím, kteří se zbožností uctí sochu Panny
Marie Fatimské, která je slavnostně vystavena k veřejné úctě v jakémkoliv chrámu, oratoři
či na vhodném místě, ve výroční dny zjevení (13. den v měsíci od května do října 2017) a
kdo se s úctou zúčastní oslav v modlitbě ke cti Panny Marie, pomodlí se „Otče nás“,
vyznání víry (Credo) a bude vzývat Pannu Marii Fatimskou. K získání plnomocných
odpustků je třeba, aby věřící, kteří konají pravé pokání a naplněni láskou, musí splnit
obvyklé podmínky: svatá zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce.
Pouť do Medjugorje 21. - 27. května s CK Vanado. Odjezd v neděli 21. 5. v 17:00
z Lidečka. Návrat v sobotu 27. května odpoledne. Cena za dopravu a ubytování
s polopenzí: 2500,- Kč. + 85 euro. Přihlaste se na faře. Jsou stále volná místa.
Nový kostel sv. Václava v Sazovicích bude vysvěcen v sobotu 13.5 v 9:30. Jste zváni.

