informátor římskokatolické farnosti Lidečko

17. neděle v mezidobí 30. července 2017
Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.
1. čtení 1 Král 3,5.7-12 * Přál sis chápat právo.
Žalm: Žl 119 * Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!
2. čtení: Řím 8,28-30* Předurčil nás, abychom byli ve shodě s obrazem jeho Syna.
Evangelium: Mt 13,44-52 * Prodá všechno, co má, a to pole koupí. Celá řada podobenství
v této kap. evangelia nás upozorňuje, že Boží dílo, neboli Boží království nelze vtěsnat do
jedné definice nebo jednoho obrazu. Teprve celý souhrn podobenství o království může dát
úplnější obraz o této skutečnosti. Proto je třeba promýšlet podobenství jedno po druhém.
BOHOSLUŽBY OD 30. ČERVENCE DO 6. SRPNA 2017
17. neděle v mezidobí Lidečko
7:30 za + manžela Antonína Sekulu, BP pro ž.r.
30. července
Hor. Lideč
9:00 za + Marii Manovu, + rodiče, ž. a + r.
Lidečko
10:30 za farníky
Lidečko
18:00 adorace a svátostné požehnání
pondělí 31. července
Lidečko
17:00 svátost smíření
Lidečko
18:00 volný úmysl
středa 2. srpna
Lidečko
15:30 pohřeb paní Ludmily Styrančákové
čtvrtek 3. srpna

Lidečko
Lidečko

pátek 4. srpna
první pátek

Hor. Lideč
Hor. Lideč
Lidečko
Lidečko
Lidečko
Hor. Lideč
Lidečko

sobota 5. srpna
18. neděle v mezidobí
6. srpna
sv. Proměnění Páně

17:00 svátost smíření, adorace
18:00 za + rodiče Bučkovy, syna Miloslava, vnuka
Františka, BP pro ž.r.
16:00 svátost smíření, adorace
17:00 za + Jana Blažka a BP pro ž. r.
18:00 za+rodiče Stachovy,+dceru Helenu, BP pro ž.r.
7:00 za živé a + členy ž. růžence - večeřadlo
7:30 za farníky
9:00 za+manžela Jaroslava Filáka,2+rodiče, ž. r.
10:30 za + Aloise, 2+rodiče, BP pro ž.r. Bučkovu

Svátky: 31.7. pam. sv. Ignáce z Loyoly, kněze;1.8.pam. sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a uč.
církve;4.8.pam. sv. Jana Marie Vianneye, kněze * Úklid kostela:441-460*
Návštěvy nemocných: pravidelné návštěvy budou až před prvním pátkem v září.
Na celostátní setkání mládeže 15. - 20. srpna dorazí do Olomouce tisíce mladých katolíků
Šestidenního programu s promluvami českých a moravských biskupů se podle odhadu
pořadatelské Sekce pro mládež ČBK
letos zúčastní více než
7000 lidí. Novinářům to v Olomouci
řekl ředitel sekce Jan
Balík. „V současné době máme přes
6000 přihlášek, což
nás na tuto dobu překvapilo, takže
očekáváme účast přes
7000 mladých lidí.“ Záštitu nad akcí
převzal
olomoucký
primátor Antonín Staněk (ČSSD),
olomoucký arcibiskup
Jan Graubner a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller.

Hlavní program bude v areálu Korunní pevnůstky. Ubytování a stravu mají mladí lidé
zajištěnou na kolejích Univerzity Palackého. Přednášky a další program budou i na dalších
místech ve městě. Na programu jsou přednášky, diskuse, společné modlitby, koncerty i
sportovní akce. Promluví například režisér Jiří Strach, který zvolil téma Jak dnes mluvit k
lidem a Bohu. Vedoucí územního odboru policie v Přerově Martin Lebduška bude mít
přednášku nazvanou Jak se stát pořádným mužem. Filosof a rektor Jihočeské univerzity
Tomáš Machula do Olomouce přijede s tématem Co je lidské a co nelidské - o přirozenosti
člověka. Dlouholetý děkan Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Michal Stehlík
pohovoří o islámu a Evropě.
Na přípravě celostátního setkání se podílejí stovky mladých lidí, kteří v několika pracovních
skupinách již od loňska zajišťují ubytování, stravování, technické zázemí i program setkání.
V srpnu pak bude v Olomouci s organizací pomáhat zhruba 700 mladých dobrovolníků.
Akce se zúčastní převážně mladí křesťané od 14 do 30 let, programy jsou ale otevřeny i pro
širší veřejnost. Do Olomouce přijede i zástupce Vatikánu, který má na starost Světové dny
mládeže. „Je to proto, že se vedou diskuze, zda by nemohl být Světový den mládeže v roce
2022 v České republice v Praze,“ podotkl Balík. Celostátní setkání mládeže se nese v duchu
Světových dní mládeže. V Česku jej katolická církev organizuje jednou za pět let.
Naposledy se mladí lidé takto setkali v roce 2012 do Žďáru nad Sázavou.
Kolik mladých přijede z naší farnosti? Přihlaste se.
V rámci Celostátního setkání mládeže zveme rodiče a rodiny s dětmi na Den s rodinami,
který se koná v sobotu 19. srpna 2017. Prosíme, abyste se nezávazně přihlásili. Tato
přihláška je zcela NEZÁVAZNÁ a není spojena s žádným finančním poplatkem. Je to však
důležitá statistická informace pro organizátory, aby věděli orientační počet návštěvníků a
dětí pro zajištění všeho potřebného.
Motto tohoto dne bude: Nebojte se... Budoucnosti! Prožijte tento den s mladými lidmi,
zažijte něco krásného a svou přítomností inspirujte a povzbuďte mladé lidi, aby také měli
odvahu vstoupit do manželství a mít děti. Pro účastníky nezajišťujeme speciální parkování.
Je možné využít veřejná parkoviště v Olomouci, která jsou ve většině případů v sobotu
zdarma.
Dopolední program začne v Korunní pevnůstce v 9:00 úvodní modlitbou a od 9:30
proběhne katecheze Mons. Pavla Posáda a následovat bude mše svatá s kardinálem
Dominikem Dukou. Rodiny jsou zvány na teplý oběd (kvalitní bezlepková klobása
s chlebem), který pro ně bude připraven zdarma, případně mohou přispět dobrovolnou
částkou. V nabídce odpoledního programu bude EXPO výstava hnutí, řeholí a
prorodinných organizací, doprovodný program v olomouckých kostelích, parcích a sálech,
bude také možnost navštívit olomoucké kláštery, děvčata se mohou zúčastnit Setkání
čtenářek časopisu IN! Během odpoledního programu bude možné svěřit děti (od 5 let) na
pohlídání opatrovníkům, kteří pro ně budou mít připravený zábavný program do 16.00
v Korunní pevnůstce.
Od 16:30 bude následovat svědectví Enrica Petrilla o své ženě Chiaře Corbello Petrillo,
která zemřela v 28 letech na rakovinu jazyka, kterou jí objevili v pátém měsíci těhotenství.
Její životní příběh je sepsán v knize: Smrt nemá poslední slovo, kterou vydalo
Karmelitánské nakladatelství.
Po večeři z vlastních zdrojů se mohou zájemci zdržet na vrcholnou večerní modlitební
vigilii v Korunní pevnůstce, která začne ve 20:00. V případě dotazů se můžete obrátit na
mladez@cirkev.cz

