Úklid kostela: v pátek 21. září po večerní mši svaté čísla domů 521 a vyšší. Dnes po
požehnání bude setkání těch, kdo jste se zapsali na nové úklidové skupinky.

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

24. neděle v mezidobí

16. září 2018

1.čtení: Iz 50,5-9a * Svá záda jsem vydal těm, kteří mě bili.
Žl 116,1-2.3-4.5-6.8-9* Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
2. čtení: Jak 2,14-18* Víra, když se neprojevuje skutky, je sama o sobě mrtvá.
Evangelium: Mk 8,27-35* Ty jsi Mesiáš ... Syn člověka musí mnoho trpět.
Přijmout skutečnost, že Ježíš je Mesiáš, bylo pro mnohé v Izraeli celkem snadné, ale
přijmout, že bude Mesiášem trpícím, bylo i pro učedníky takřka nemožné. Přesto je
představa Mesiáše, který se vyhne utrpení, odsouzena a učedníci jsou nadto vyzváni k
následování na jeho cestě kříže.
BOHOSLUŽBY OD 16. ZÁŘÍ DO 23. ZÁŘÍ 2018

24. neděle v mezidobí
Lidečko
16. září
Hor. Lideč
sbírka na potřeby
sester Karmelitánek

pondělí 17. září
sv. Kornélia, papeže a
Cypriána, biskupa,
mučedníků
úterý 18. září
středa 19. září
sv. Januária, biskupa a
mučedníka
čtvrtek 20. září
památka sv. Ondřeje
Kim Taegona, kněze
Pavla Chong Hasanga
a druhů, mučedníků
pátek 21. září
svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
sobota 22. září

Lidečko
Lidečko
Lidečko

Hor. Lideč
Lidečko

Lidečko

25. neděle v mezidobí
Lidečko
23. září
Hor. Lideč
slouží P. Petr Bulvas,
biskupský vikář pro
pastoraci

Lidečko

7:30 za + rodiče, zetě Františka a BP pro živé rodiny
9:00 za + manžela, + rodiče, BP pro živou rodinu
Důbravovu
10:30 za živé a + farníky
(při mši sv. udílení svátosti křtu)
14:00 svátostné požehnání
18:00 za + manžela, vnuky a BP pro rodinu
Rumánkovu
18:00 za + Pavla Pechala, + z rodiny a BP pro ž.rodinu
14:00 mše svatá na začátek pouti do Fatimy

18:00 za + Františka Novosada - 1. výročí úmrtí

7:30 za živé a + farníky
9:00 za + rodiče Manovy, poděkování za přijatá
dobrodiní a BP pro živou rodinu
10:30 za + manžela, 2 rodiče, jeho + sourozence a BP
pro živou rodinu Novosadovu

CPR Vsetín zve opět všechny maminky (nejen) na mateřské dovolené do klubu
maminek, který bude probíhat každé pondělí od 9:30 na faře v Lidečku. Na společně
strávené chvíle při modlitbě, tvoření a hraní se těší Maruška a Jana.
Ohlášky před sňatkem: Marek Mičatka ze Skalky nad Váhom a Magda Šviráková
z Lidečka si udělí v sobotu 29. září 2018 v 14:00 ve farním kostele v Lidečku svátost
manželství.

Oslava 30. výročí založení scholy ve farnosti Lidečko se uskuteční v neděli 7. října při
mši svaté v 13:30. Hlavním celebrantem bude P.Josef Čunek a kazatelem P. Jaroslav Špargl.
Katecheze Dobrého pastýře bude tento týden mimořádně ve středu.

Setkání pastorační rady farnosti se uskuteční zítra v pondělí 17. září v 19 hodin na faře.

Zahajovací mládežnická mše svatá se koná tento pátek 21.9. v 17:00 ve farním kostele ve
Vsetíně. Mši svatou slouží otec Ján Rušín SVD. Všichni mladí jste srdečně zváni.

Od středy 19. 9 do 1. 10 budu s mnohými z vás na pouti po evropských poutních
místech. Navštívíme Fatimu, Santiago de Compostela, Lurdy, Paříž, Remeš aj. V případě
zaopatřovaní nebo pohřbu se obracejte na otce děkana Františka Krále tel.č.: 731 402 160.
Budeme na vás myslet v modlitbách a také vy buďte s námi duchovně spojeni.
Pastýřský list ohledně závazků mší sv. mešních fundací

Drazí bratři a sestry, naši předkové v dějinách často odkazovali farnostem a
kostelům své majetky, které sloužily k obživě kněží nebo údržbě kostelů (farní pole či
lesy). V darovacích smlouvách bývaly dohodnuty závazky vůči dárcům, nejčastěji
pravidelné sloužení mší svatých za duše zemřelých dárců. Povinnost slavení mší svatých
za dárce trvala, dokud měl obdarovaný z daru užitek. Po zabrání majetku státem v roce
1948 církev neměla z tohoto majetku žádný užitek.
Proto nemusela plnit povinnosti plynoucí z darů. V restitucích se některé majetky
vrátily, za některé byla proplacena finanční náhrada. Protože z nich má církev zase
užitek, obnovila se i povinnost modlitby za zemřelé dárce. Protože ale dnes už není
možné dohledat jednotlivé smlouvy, obrátili se čeští a moravští biskupové na Svatý
stolec s prosbou o řešení.
Svatý stolec stanovil, že každý kněz, který stojí v čele farnosti (v případě, že spravuje
více farností, pak se počítá jen jedna, včetně i nově založených farností a také těch,
které žádné majetky neměly) má povinnost během následujícího liturgického roku slavit
deset mší svatých za zemřelé dárce. Tím bude navždy povinnost splněna. Prosím věřící,
aby se těchto mší svatých účastnili v hojné míře a společně se modlili za dárce, z jejichž
darů mají užitek i dnešní farnosti. Prosím dnešní dárce, kteří prosí o mše svaté za své
zemřelé, aby tentokrát upřednostnili plnění povinnosti společného slavení mší svatých
za tyto zesnulé dárce, nebo souhlasili s tím, že na jejich úmysly budou mše svaté
sloužené jinde.
Všem děkuji za přijetí výzvy a každému ze srdce žehnám
Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

