informátor římskokatolické farnosti Lidečko

16. neděle v mezidobí

21. července 2019

1. čtení: Gn 18,1-10a*Pane, nepřecházej kolem svého služebníka.
Žalm: Žl 15,2-3a.3b-4.5bc*Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?
2. čtení: Kol 1,24-28*Tajemné rozhodnutí skryté od věků, bylo teď odhaleno věřícím.
Evangelium: Lk 10,38-42*Marta přijala Ježíše do domu. Marie si vybrala nejlepší úděl.
BOHOSLUŽBY OD 21. ČERVENCE DO 28. ČERVENCE 2019
16. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + manžela, jeho + sestry, 2 rodiče a Boží
21. července
ochranu pro rodinu Hrabicovu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko 10:30 za + rodiče Jugovy, + děti, živou rodinu a DvO
pondělí 22. července
Lidečko 17:00 svátost smíření
svátek sv. Marie
Lidečko 18:00 na poděkování za přijatá dobrodiní během 90 let
Magdalény
života, s prosbou o BP a pomoc pro celou rodinu
úterý 23. července
svátek sv. Brigity
středa 24. července Hor. Lideč 18:00 bohoslužba slova + sv. přijímání (jáhen Dominik)
čtvrtek 25. července
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
svátek sv. Jakuba,
Lidečko 18:00 za + P. Aloise Juráně u příležitosti nedožitých
apoštola
80 let života
pátek 26. července
Lidečko 10:00 mše svatá (farníci z Olomouce s P. L. Švirákem)
památka sv. Jáchyma Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
a Anny, rodičů Panny Hor. Lideč 16:30 na poděkování za 55 let manželství, + syna a BP
Marie
pro celou živou rodinu
Lidečko 18:00 za + Annu a Antonína Čížovy, DvO a BP pro ž.r.
sobota 27. července
Lidečko
7:00 za + otce Františka Nováka, + syna Josefa, rodiče
památka sv. Gorazda
z obou stran a živou rodinu
a druhů
Lidečko 10:30 svatební mše svatá Gargulák - Kulíšková
17. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
28. července
Hor. Lideč
9:00 na poděkování za 25 let manželství, zdraví a
ochranu PM do dalších let
Lidečko 10:30 za + Anežku Mackovu, rodiče z obou stran a BP
pro živou rodinu
Ohlášky před sňatkem: Pavel Gargulák z Lidečka č. 451 a Petra Kulíšková z Lidečka 362
si udělí v sobotu 27.7. 2019 v 10:30 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.
Přijměte pozvání na poutní zájezd po poutních místech Slovenska v termínu 16. - 20. září.
Podrobné informace jsou na plakátku, který si můžete vyzvednout vzadu na stolku.
Tento týden jsou děti z naší farnosti na táboře. Myslete, prosím, na ně ve svých modlitbách.

