římskokatolické farnosti Lidečko
KVĚTNÁ NEDĚLE - 9. DUBNA 2017
Hosana synu Davidovu! Požehnaný je ten, který přichází ve
jménu Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!
Evangelium při žehnání ratolestí: Mt 21,1-11 * Požehnaný, který přichází ve jménu Páně
1.čt. Iz 50,4-7 * Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben.
Žalm 22 * Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
2. čt. Flp 2, 6-11* Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.
Pašije: Mt 26,14-27,66 * Kristus stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto také ho
Bůh povýšil a dal mu jméno, které je nade všechno jméno.
Křížová cesta smíření a odpuštění za zranění v hluboké i nedávné minulosti
ve farnosti Lidečko

KVĚTNÁ NEDĚLE 9. DUBNA 2017
Zahájení ve 14:30 v kostele v Lidečku krátkou
scénkou dětí, po ní KC do kostela v Horní Lidči.

Některé staré zážitky mohou nepříznivě ovlivnit to, co prožíváme nyní.
Připojme se všichni k trpícímu Ježíši na křížové cestě farností, aby skrze naše modlitby
uzdravil to, co nám brání žít skutečné křesťanství lásky k Bohu, k bližnímu i k sobě.
Ježíš dokáže vstoupit i do naší minulosti a zachránit ji tím, že nás uzdravuje
z každého zranění, které je s naší minulostí spojeno
Postní almužna - odevzdejte prosím krabičky během týdne v kostele.
Velký úklid kostela v Lidečku bude v úterý 11. dubna od 16:00. Tradičně se ho účastní
rodiče prvokomunikantů, ale i ostatní. Na Bílou sobotu v 16:30 pak domy č. 121-140

BOHOSLUŽBY OD 9. DUBNA DO 16. DUBNA 2017
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za + Jiřího Martince, + rodiče Vašákovy, ž. a + r.
za + Karla Slánského a duše v očistci
za+manžela, dceru,d. v oč a BPpro ž. r.Orságovu
za + rodiče Smolíkovy, zetě, živou a + rodinu
mše sv.
za rodiče Matochovy, Zichovy, BP pro ž. rodiny
za + kněze pocházející a působící v naší farnosti
za nová kněžská povolání z naší farnosti
KC od farního kostela do Račného i v kostele
obřady na památku umučení Páně / stráž
obřady na památku umučení Páně /stráž
stráž u Božího hrobu / sbírka na B. hrob v Jeruz.
za farníky / sbírka pro farnost
za + Josefa Ryzáka, 2 + rodiče a ž. r. Fialovu
za 2+ rodiče, živou a + rod. Petrujovu
za+ Anežku Mackovu, 2 + rodiče a BP pro ž. rod.
Te Deum - průvod vzkříšení, novéna k BM

Drazí farníci, vstupujeme do posvátné doby Svatého týdne. Jásavé Hosana Květné neděle
vystřídá zármutek nad Ježíšovým utrpením a smrtí. Obřady velikonočního tridua patří
k nejsilnějším zážitkům naší víry. Připomínáme si vrcholné události Ježíšova života a svou
přítomností na obřadech je znovu prožíváme. Na Zelený čtvrtek děkujeme za dar eucharistie
a kněžství. Po přenesení Nejsv. Svátosti zůstáváme v tichu s Ježíšem v Getsemanech. *
Na Velký pátek máme před očima Kristovo utrpení a smrt. Je přísný půst. Neslaví se mše sv.
Křížová cesta do Račné začne ve 12:00 u kostela. Povedou ji biřmovanci. Pro starší bude
připravena KC v kostele. Velkopáteční liturgie má tři části: Bohoslužba slova s přímluvami,
adorace kříže a sv. přijímání. Po obřadech zahájíme novénu k Božímu milosrdenství.
V Lidečku bude celou noc a následující den do 16:00 stráž u Božího hrobu před NSO
s noční modlitbou matutina ve 24:00. Zapište se na služby! * Na Bílou sobotu přicházíme k
Božímu hrobu rozjímat o Ježíšově umučení a smrti. V usebranosti očekáváme jeho
vzkříšení. V 15:00 se společně pomodlíme novénu k Božímu milosrdenství. * Večer ve 20:30
se shromáždíme před farním kostelem v Lidečku k prožití vrcholné slavnosti církevního roku
- Vigilie vzkříšení. Na Boží Hod velikonoční prožijeme slavnostní bohoslužby, při kterých se
žehnají pokrmy. Odpoledne ve 14:30 začne ve farním kostele v Lidečku modlitba novény
k BM a po ní průvod Vzkříšení kolem kostela, Te Deum a svátostné požehnání. * Ať nás
společné slavení obřadů posilní ve víře v našeho Pána, obětovaného Beránka, který nás
vykoupil a upevní naše farní společenství. P. Josef.

Triduum ve farnosti
Zelený čtvrtek
Velký pátek
celonoční bdění
sbírka na Boží hrob
Bílá sobota
u Božího hrobu
Vigilie vzkříšení
Velikonoční neděle

farní kostel Lidečko
18:00 - mše sv. bdění v Getsemanech
do 23:00 - modlitba matutina
8:00 - ranní chvály
17:00 - obřady, celonoční bdění
24:00 - matutinum
8:00 - ranní chvály
15:00 - novéna k BM, 16:00 závěr
20:30 - žehnání ohně před kostelem
7:30, 10:30 - mše sv.
14:30 - Te Deum, průvod vzkříšení

filiální kostel Horní Lideč
16:30 - mše sv.
8:00 - ranní chvály
15:00 - obřady
bdění u B. hrobu do 21:00
8:00 - ranní chvály
14:30 - novéna k BM
9:00 - mše sv., Te Deum

Novéna k Božímu milosrdenství je příprava na SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ, který se
slaví první neděli po Velikonocích, což vyjadřuje těsnou souvislost s tajemstvím Vykoupení.
Novéna spočívá v modlitbě korunky k BM. * Ježíš řekl sv. Faustyně: „Toužím, abys během těchto
devíti dní přiváděla duše k prameni Mého milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení, i všechnu
milost, kterou potřebují v těžkostech života, zvláště v hodině smrti. Každého dne přivedeš do
Mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do moře Mého milosrdenství. A Já všechny tyto duše
uvedu do domu Svého Otce. Každý den budeš prosit Mého Otce o milosti pro tyto duše pro Mé
bolestné utrpení. Duše, které se budou modlit tuto Korunku, zahrnuje moje milosrdenství v životě
a zvláště v hodině smrti. Skrze modlitbu této Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit.“
1. den - Velký pátek - „Dnes Mně přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky a ponoř je do
moře Mého milosrdenství. Tím Mě utěšíš v zármutku, do nějž Mě vrhá ztráta duší.“
2. den - Bílá sobota - „Dnes Mně přiveď duše kněží, řeholníků a řeholnic. Ony Mně dodaly sílu,
abych vydržel hořké utrpení; skrze ně jako průtoky stéká na lidstvo Mé milosrdenství.“
3. den - Neděle velikonoční - „Dnes Mně přiveď všechny zbožné a věrné duše. Tyto duše Mě
utěšovaly na křížové cestě, byly Mně kapkou útěchy v moři hořkosti.“

Od velikonočního pondělí slavíme denně ve farním kostele v Lidečku týden Božího
milosrdenství. Ve 14:30 adorace, v 15:00 novéna a mše sv. kterou slouží pozvaný kněz.
Nácvik ministrantů na obřady bude ve středu v Horní Lidči po mši a v Lidečku v 19:00 v kostele.
V pátek a v sobotu po ran. chválách v 8:30. Zájemci na Missu Chrismatis do Olomouce ve čtvrtek
13. 4. se přihlásí u faráře. * Velikonoční svíce k zapálení při vigilii budou k zakoupení v kostele.

