SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

2. neděle velikonoční - 23. dubna 2017
1. čt. Sk 2,42-47: Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli
všechno společné. * Žalm 118: Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho
milosrdenství trvá na věky. * 2. čt. 1Petr 1,3-9: Bůh nás znovu zrodil,
zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme naději. * Evang: Jan 20,19-31 * Za
týden přišel Ježíš zase. Evangelijní perikopa obsahuje dvě zjevení
Vzkříšeného: jedenácti učedníkům bez Tomáše a týden nato Tomášovi
spolu s ostatními učedníky. Ježíš poskytuje Tomášovi znamení, které ho
přivádí k vyznání víry a ke klanění. Jeho slova nejsou jen uznáním Ježíšova božství, ale
uzavřením smlouvy: Tomáš přijímá Ježíše jako svého Boha a Pána.

Slavnost Božího Milosrdenství v neděli 23. dubna 2017 ve farním kostele v Lidečku.
Od 14:00 adorace, svátost smíření, v 15:00 korunka a mše sv. * Hlavní celebrant Mons.
Martin David, generální vikář a jmenovaný pomocný biskup ostravsko - opavský.
BOHOSLUŽBY OD 23. DUBNA DO 30. DUBNA 2017
2. neděle velikonoční
23. dubna
Svátek B. Milosrdenství
sbírka pro farnost
pondělí 24. dubna
úterý 25. dubna
středa 26. dubna
čtvrtek 27. dubna
pátek 28. dubna

Lidečko
7:30 za+manžela,2+rodiče, ž. r. Hrabicovu a Švecovu
Hor. Lideč
9:00 za + Františka Barcucha, živou a + rodinu
Lidečko
14:00 adorace a příležitost ke svátosti smíření
Lidečko
15:00 farnost/za 2 + rodiče a BP pro ž. rod. Manovu
Lidečko
18:00 za skauty
Lidečko
17:00 za + Antonína Pastorčáka - 1.výročí úmrtí
Hor. Lideč 17:30 za + z rodiny Slánské, Molejové, ž. r. duše v oč.
Lidečko
18:00 za + Aloise Martinku - 1.výročí úmrtí
Hor. Lideč 17:00 za + rodiče Povalačovy a BP pro ž. rod.
Lidečko
18:00 za + rodiče Zádrapovy, vnuka a BP pro ž. rodinu
sobota 29. dubna
Lidečko
7:30 za + Marii Bělaškovou - 1. výročí úmrtí
Hor. Lideč 11:00 mše sv. poutníků z Ostravy – Třebovic
Hor. Lideč 13:50 odjezd autobusu na děkanátní pouť do Štípy
3. neděle velikonoční Lidečko
7:30 za + rodiče Janů a BP pro živou rodinu
30. dubna
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče Řemeslníčkovy,+ děti a duše v očist.
Lidečko
10:30 za + Jenovéfu Hubovou - 1. výročí úmrtí
Svátek Božího milosrdenství je časem milosti pro všechny lidi. Pán Ježíš řekl: „Toužím,aby
svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a zvláště pro ubohé hříšníky.
Ačkoliv jsem tak hořce trpěl, duše hynou. Dávám jim poslední záchranu - svátek mého
milosrdenství. Jestliže nevzdají chválu mému milosrdenství, zahynou navěky“. Velikost tohoto
svátku je dána velikostí neobvyklých příslibů, které Pán Ježíš tomuto svátku dal. „Kdo toho
dne přistoupí k Prameni života, ten dosáhne úplného odpuštění vin a trestů. V ten den je
otevřeno nitro mého milosrde nství; celé moře milosti vylévám do duší, které se ke zdroji mého
milosrdenství přiblíží; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak
šarlat“. Pro získání plnomocných odpustků, se po ranních bohoslužbách pomodlíme
korunku k Božímu milosrdenství před vystavenou Nejsvětější svátostí.

Zasvěcení se Božímu milosrdenství. Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku
ve svém Synu, Ježíši Kristu a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes
svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši slabost,
přemož všechno zlo a dej všem obyvatelům Země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě,
trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a
zmrtvýchvstání svého Syna buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.

Svátky v týdnu: po - sv. Jiří, mučedníka, út - Svátek sv. Marka, evangelisty, so - Svátek sv.
Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve a patronky Evropy.
JUBILEUM FATIMY 2017 – 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Toto jubileum
nespočívá jen v Národní pouti 13.9.2017 ve Fatimě a následné cestě sochy Panny Marie v
našich diecézích. To bude vrchol slavení jubilea. Součástí má být
duchovní příprava v našich farnostech spojena se seznámením se a
výkladem poselství P. Marie z Fatimy a s jejím výkladem.
V pondělí 25. dubna prožijeme v naší farnosti „Přípravný
Fatimský den“ a přivítáme putovní sochu P. Marie z regionálního
centra Fatimského apoštolátu Valašské Meziříčí, vyslanou z
národního centra v Koclířově. Zahájení bude v 17:00 ve farním
kostele v Lidečku za účasti moderátorů Fatimského apoštolátu. Program: slavnostní
přinesení putovní sochy P. Marie do kostela za zpěvu Fatimské hymny, rozjímavý růženec,
seznámení se s poselstvím Fatimy, hlavní společná modlitba ke slavení jubilea a zásvětná
modlitba, mše sv. Srdečně zveme i farníky z Horní Lidče k účasti na tomto přípravném dni.
Každého 13. v měsíci od května do října budeme ve farnosti slavit Fatimský den.
Prosebné dny (rogationes) vznikly v křesťanském starověku a byly slaveny 25. dubna (sv.
Marka) a tři dny před Nanebevstoupením Páně. Mají kající charakter a při procesích znějí
litanie ke všem svatým. Církev tak prosí za různé lidské potřeby, zvláště za úrodu, za
odvrácení jakéhokoliv nebezpečí, zla a škod, za Boží pomoc a ochranu, požehnání pro
lidskou práci a veřejně děkuje Bohu. Prosebné dny mají hluboké kořeny v církevní tradici.
Úroda polí a zahrad není samozřejmostí, ale výsledkem Božího požehnání, o které je třeba
prosit a také děkovat! Procesí budou v úterý po mši sv. v Lidečku a ve středu v Horní Lidči.

Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání děkanátu Vsetín v sobotu 29. dubna do
Štípy. Odjezd autobusu v13:50 z Horní Lidče, v 14:00 z Lidečka. V 15:00 sraz poutníků v
Kostelci u vodní kaple (za restaurací u Staňků). Odtud v 15:15 průvod s modlitbou růžence
do Štípy. Alternativa v kostele. V 16:00 v kostele adorace v 17:00 mše svatá, celebruje
arcibiskup Jan Graubner. Přihlaste se na autobus v sakristii. Cena 120,-Kč.
Tradiční 12. pouť rodin děkanátu na Sv. Hostýn v pondělí 1. května: „Svěřme své děti a
rodiny pod ochranu Pána a jeho svaté Matky, aby děti v rodině dostávaly od rodičů pevný
základ křesťanského život“. Zahájení v 9:20 u Vodní kaple, 9:30 májová s P. Jiřím Šolcem.
Průvod do basiliky, 10:15 mše sv. za rodiny - P. František Král, 13:00 beseda s P. RNDr.
Jiřím Kučerou na téma: Modlitba v rodině, během přednášky program pro děti, svátostné
požehnání. Organizuje Centrum pro rodinu děkanátu Vsetín, zvláště pro letošní
prvokomunikanty a jejich rodiče. Doprava individuálně.
Poutní mše sv. v Horní Lidči „U obrázku Panny Marie“ bude v pondělí 1. května
v 17:30 na zahájení mariánského měsíce máje. Vyjdeme průvodem v 17:00 od knihovny.
Cestou se budeme modlit růženec a zpívat mariánské písně. Mše sv. bude obětovaná za +
P. Jaroslava Machače, rodáka z Horní Lidče. Po ní bude májová pobožnost.
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 volná místa.

