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2. NEDĚLĚ V MEZIDOBÍ - 15. LEDNA 2017
Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno.
1. čt. Iz 49,3.5-6 * Dám tě národům, jako světlo, aby se spása má rozšířila až do končin země.
Žalm Žl 40, * Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
2. čt. 1 Kor 1, 1-3 * Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše.
Evangelium: Jan 1,29-34 *Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. Evangelium stále
opakuje pravdu o tom, kdo je Ježíš. Je nositelem Ducha, je větší než Jan Křtitel, je tím, kdo
osvobozuje od hříchu. V Ježíše je třeba věřit. Jan je jen svědkem těchto velkých událostí.
BOHOSLUŽBY od 15. do 22. ledna 2017
neděle 15. ledna
Lidečko
7:30 za + Josefa Hyžáka, snachu, živou a + rodinu
2. neděle v mezidobí Hor. Lideč
9:00 za farnost
Lidečko
10:30 za + Aloise a Annu Dorňákovy, ž. a + rodinu
Lidečko
14:00 adorace a svátostné požehnání
pondělí 16. ledna
Lidečko
18:00 za + kmotry Odehnalovy a BP pro živou rodinu
úterý 17. ledna
Lidečko
7:00 za + rodiče Vittekovy a BP pro ž. rodinu
středa 18. ledna
Hor. Lideč 17:30 za Boží ochranu a pomoc v nemoci a ž. rodinu
čtvrtek 19. ledna
Lidečko
18:00 za + manžela a BP pro živou rodinu Sekulovu
pátek 20. ledna
Hor. Lideč 16:30 na poděk. Bohu za dar živ. a BP a ochranu PM
Lidečko
18:00 za + rodiče Chupíkovy, živou a + rodinu
neděle 22. ledna
Lidečko
7:30 za +rodiče Smolíkovy,+zetě a BP pro ž. rodinu
3. neděle v mezidobí
Hor. Lideč
9:00 mše sv.
sbírka na opravy fary Lidečko
10:30 za farnost
Lidečko
14:00 adorace a svát. požehnání
Svátky v týdnu: 17.1. pam. sv. Antonína, opata. 18.1. pam. P. Marie, Matky jednoty křesťanů,
začíná týden modliteb za jednotu. 21.1. pam. sv. Anežky Římské, panny a mučednice.
Úmysly mší sv. na 1. pololetí roku si můžete zapsat po každé mši sv. V Lidečku na faře,
v Horní Lidči v sakristii, nebo můžete úmysl poslat emailem. Jsou volné intence.
Příprava biřmovanců: dnes v neděli 15. ledna po požehnání. Podmínkou pro napsání testu
ze znalostí YOUCAT čl. 1 – 165 je odevzdat vyplněné skripta. Včerejší adepti prošli.
Centrum pro rodinu Vsetín zve na „Manželské večery“. Začátek 23. ledna. Celkem 8
setkání. Máte-li chuť investovat do vztahu přihlaste se. Jádrem večera je diskuse pouze v
páru po dobré večeři, při zákusku a kávě. Příjemná hudba zajistí soukromí. * Duchovní
obnova pro manžele s P. Janem Balíkem v sobotu 11. února v pastoračním centru ve
Vsetíně. Téma: „recept na dobré manželství“. Zahájení v 9:00 v 16:00 mše sv. s obnovou
manželského slibu. Hlídání dětí bude zajištěno. Přihlášky: cprvsetin@ado.cz
Svátost pomazání nemocných se bude udělovat v sobotu 11. února při mši sv. 8:30 v Lidečku,
a 10:00 v Horní Lidči. Zájemci odevzdají v sakristii lístek: jméno, obec a datum narození.
Žehnání domů v novém roce - kdo chcete požehnat svůj dům domluvte si návštěvu
s knězem. * Úklid kostela: č. 421 - 440. * Modlitební triduum matek bude 27. - 29. ledna
2017. Texty Písma: Žalm 27, Nehemjáš 9, 29-37, list Jakubův 5, 7-11.

Děkovná mše svatá v Olomouci. Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký
poděkuje za 75 let života při mši sv. v olomoucké katedrále v sobotu 21. ledna 2017
v 10:00. Věřící jsou zváni ke společné modlitbě.
Otec biskup Josef se narodil 19. ledna 1942 ve Velkých
Opatovicích nedaleko Jevíčka. Maturoval v roce 1959 a poté
pracoval jako pomocný dělník Adamovských strojíren v rodném
městě. Pro své náboženské přesvědčení totiž nebyl doporučen k
vysokoškolskému studiu. Na Cyrilometodějskou bohosloveckou
fakultu do Litoměřic mohl nastoupit až v roce 1967 a ve studiu
pokračoval i poté, co fakulta přesídlila do Olomouce. Kněžské
svěcení přijal 1. července 1972 a během následujících let působil
v duchovní správě farností Moravská Ostrava, Hoštejn, Hynčice, Maletín a Mírov,
byl správcem farností Liptáň, Pitárné, Třemešná a Vysoká. Dne 17. března 1990 byl
jmenován titulárním biskupem thunudrumským a pomocným biskupem
olomouckým. Biskupské svěcení přijal dne 7. dubna 1990. Za své biskupské heslo
si zvolil citát Vos dixi amicos („Nazval jsem vás přáteli“, Jan 15,15). V rámci ČBK
zasedá v Komisi pro liturgii a zastává funkci předsedy Rady pro kulturu a památky.

Farnost Šternberk a Hnutí modlitby matek vás zvou na HROMNIČNÍ POUŤ MATEK
ve farním chrámu Zvěstování Panny Marie ve Šternberku v sobotu 4. února 2017
Program: 9:30 - modlitba radostného růžence a příležitost ke svátosti smíření
10:00 - mše svatá s darováním svíce a ofěrou matek
12:00 - polední přestávka
13:00 - přednáška na téma: „I tvou vlastní duší pronikne meč“
13:30 - adorace s odevzdáním jmen dětí do košíčku, svátostné požehnání a závěr pouti
Celý program pouti se koná v areálu kostela a bývalého kláštera. Proto se teple oblečte.
Pokud máte z farnosti zájem o dopravu autobusem, přihlaste se do 1. února v sakristii.
V. FÓRUM MLÁDEŽE se uskuteční 10. - 12. února 2017 na Velehradě. Je to setkání
zástupců mládeže z farností naší arcidiecéze. Letošním tématem bude Evangelizace. Na
delegáty vyslané duchovními správci farností čekají společná setkání a diskuse, kdy budou
hledat, jak hlásat Krista v podmínkách současné společnosti. * Těžištěm každého fóra jsou
osobní setkání a rozhovory s biskupem a také rozhovory mladých lidí ve skupinách na
vybraná témata. Fórum je příležitostí uskutečnit to, o čem Jan Pavel II. hovoří v
Christfideles laici: „Církev má mnoho co říci mladým lidem a mladí lidé mají mnoho co
říci církvi.“ (čl. 46) Během posledních let se hovoří o střídání generací v daleko kratších
časových intervalech, než bylo dříve obvyklé Během pravidelně se opakujících fór
mládeže má tedy otec arcibiskup možnost hlouběji poznat myšlení současných mladých
lidí, naslouchat jim a také jim sdělit své myšlenky a představy o farnosti a dát jim podněty
jak přispívat k jejímu budování. Je to tedy příležitost k rozhovorům a ke vzájemnému
obdarování. Je potřeba, aby mladí lidé na fóru zakusili atmosféru svobody a naslouchání,
uvědomili si, že církev s nimi počítá a hmatatelně tak zažili lásku církve. * Fóra se účastní
mladí, kteří přijíždí jako zástupci své farnosti. Každá farnost může vyslat nejvýše dva
delegáty, které osobně vybere farář. Nejnižší stanovený věk je 16 let. Předpokládá se, že
mají přehled o životě a potřebách své farnosti a jsou v ní aktivní. Dále se fóra zúčastní z
titulu své funkce kaplani pro mládež a laičtí zástupci mládeže za děkanáty.
Výročí 100 let od zjevení P. Marie ve Fatimě bude připomínáno celý tento rok a vyvrcholí
národní poutí do Fatimy 11. - 12. září 2017. Naši biskupové zde přijmou sochu P. Marie
Fatimské, která pak bude putovat po našich diecézích. Mysleme na tuto událost ve farnosti.

