informátor římskokatolické farnosti Lidečko

Svátek Proměnění Páně 6. srpna 2017
Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.
1. čtení Dan 7, 9-10. 13-14 * Jeho roucho bylo bílé jako sníh.
Žalm: Žl. 97 * Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí!
2. čtení: 2 Petr 1, 16-19 * Ten hlas přicházel z nebe a my jsme ho slyšeli.
Evangelium: Mt 17, 1-9 * Ježíšova tvář zazářila jako slunce. Na hoře Tábor byli Petr,
Jakub a Jan očitými svědky Proměnění Božího Syna ve společnosti Mojžíše a Eliáše.
Kristus je oslaven jako osvoboditel, který vede svůj lid k zaslíbenému nebeskému
domovu. My stojíme na prahu vlastního proměnění, které souvisí s otázkou věčného
života. Svátek nás vybízí, abychom vystoupili s Ježíšem na horu mlčení a kontemplace.
Jeho oslavené tělo je již trvale proměněno, teď chce proměnit i nás.
BOHOSLUŽBY OD 6. SRPNA DO 13. SRPNA 2017
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za farníky
za + manžela Jaroslava Filáka, 2 + rodiče, ž. r.
za + Aloise, 2 + rodiče, BP pro ž.r. Bučkovu
adorace a svátostné požehnání
pohřeb pana Jána Kocery z Pulčín
mše sv. na zakončení pouti do Medjugorje
za živé a + z rodiny Matochovy
za + Jaroslava Trčku, + zetě, 2+ rodiče,
sourozence, duše v očistci a ž. rod.
adorace, svátost smíření
za + Helenu Trlicovu, + tchána a BP pro ž. rod.
adorace, svátost smíření
za + rodiče Filákovy, ž. a + rodinu
na poděk. za 88 let života, zdraví a BP pro ž. r.
mše svatá nebude
za + rodiče Brhlovy, + děti a vnuka
za farníky
za + Annu Petruskovou, + syna, 2+ manžely
fatimská pobožnost a svátostné požehnání

Svátky: 8.8. památka sv. Dominika, kněze; 9.8. svátek sv. Benedikty od Kříže, panny a
mučednice, patronky Evropy; 10.8. svátek sv. Vavřince, mučedníka; 11.8. památka sv.
Kláry, panny. * Úklid kostela: 461-480*
Návštěvy nemocných: Během měsíce srpna můžete v sakristii nahlásit nemocné, o nichž
víte, že by měli zájem o pravidelnou měsíční návštěvu kněze. Seznam nemocných máme,
ale chtěli bychom ho aktualizovat. Předem děkuji za spolupráci.
Kontakt na nového pana faráře P. Petra Martinku: 731 402 081.

Papež František vyzývá k modlitbám za Venezuelu.
Svatý stolec znovu vyjadřuje své hluboké znepokojení z radikalizace a zhoršení krize v
Bolívarovské republice Venezuela, kde vzrostl počet mrtvých, raněných a zadržených.
Svatý otec přímo nebo skrze Státní sekretariát zblízka sleduje situaci a její humanitární,
společenské, politické, ekonomické a také duchovní aspekty. Ujišťuje také o své neustálé
modlitbě za zemi a za všechny Venezuelany a vyzývá věřící z celého světa, aby se
intenzivně modlili na tento úmysl.
Město Vsetín bude od čtvrtka 24. 8. do soboty 26. 8. 2017 dějištěm
sedmého ročníku multižánrového křesťanského festivalu UNITED.
Součástí programu budou žánrově různorodá hudební vystoupení,
semináře, workshopy, divadelní a filmová představení, program pro
děti a sportovní vyžití. Návštěvníci také budou moci využít
poradenskou nebo modlitební službu.
UNITED bude hostit hudební interprety jak z domácí, tak ze zahraniční hudební scény.
Mezi zahraniční hosty patří severoirská skupina Bluetree, britský písničkář John de Jong,
rapper Brandon „Knowbody“ Greathouse ze Spojených států, polský pop-gospelový
soubor TGD, holandské duo Trip to Dover a britská formace Twelve24. Z československé křesťanské scény se představí kapely a interpreti Adam Bubik, Adonai, ESPÉ,
Elementworship, Miťo Bodnár, Noemiracles, Pavel Helan, SBM, Timothy a jiní.
Důležitou součástí programu jsou semináře. V letošním roce jich bude více než 20.
Zaměření témat bude do oblasti duchovního světa: Příběh staršího bratra (Marek Orko
Vácha), Boj dobra a zla ve světě (Pavel Hošek), Nebezpečí okultismu a magie (Pavel
Šupol), vztahové: Od rande do svatby (manželé Szturcovi), Pornografie – problém?!
(Lukáš Sztefek), Sex novým bohem? (Eliška Krmelová), motivační: Jak se vyrovnat se
selháním (Tomáš Süss), Radost v neradostné době (Michal Apetauer), 5 důvodů proč
„nezdrhnout“ z ČR (Janči Máhrik) a další.
Praktickou inspiraci, znalosti a dovednosti mohou účastníci získat na workshopech.
Zaměřeny budou do oblasti hudby, divadla, tance, grafiky, ale také vizuální projekce,
sebeobrana, tvorba webových stránek, psaní autorských článků a jiné.
Pro nejmenší návštěvníky z řad dětí (5 – 10 let) je připravována dětská scéna. Děti bude
čekat čas společného zpívání, tvoření, zábavy, ale i ponaučení a zamyšlení. Program bude
doprovázen vlastní kapelou, která bude složená z dospělých a dětí. Pro děti dále vystoupí
s vlastním představením Divadlo Český Těšín, herec Víťa Marčík a taneční skupina
UNITED Dance.
Předprodej
vstupenek
probíhá
na
internetových
stránkách
festivalu
www.festivalunited.cz, kde jsou uvedeny podrobné informace. Aktuality jsou průběžně
uveřejňovány na sociální síti Facebook www.facebook.com/festivalunited.
Sbírky v červenci 2017
2. 7.
5. 7. – sbírka na obvazy lepry
9. 7.
16.7. - sbírka na farnost
23.7.
30.7.

Lidečko 7:30
5 270,4 290,4 936,11 993,5 263,4 977,-

Horní Lideč 9:00
5 540,5 603,4 683,9 955,5 693,5 178,-

Lidečko 10:30
3 908,4 254,7 114,5 270,5 188,-

