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1. čtení: Iz 66,10-14c*Hle, přivalím na něj blaho jako řeku.
Žalm: Žl 66,1-3a.4-5.6-7a.16+20*Jásejte Bohu, všechny země!
2. čtení: Gal 6,14-18*Na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi.
Evangelium: Lk 10,1-12.17-20*Váš pokoj na něm spočine.
Navazujeme na minulou neděli. Evangelista přerušil tok událostí velkou vsuvkou. Ježíš
zamířil do Jeruzaléma a první téma, které při této cestě otevřel, bylo následování. Nyní své
učedníky posílá na misii. Ale také jim pomáhá neztratit z očí to nejpodstatnější – vlastní spásu.
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BOHOSLUŽBY OD 7. ČERVENCE DO 14. ČERVENCE 2019
14. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + manžela, 2 + rodiče, 2 + bratry a BP pro
7. července
ž.rodinu Matochovu
Hor. Lideč
9:00 za + manžela Jaroslava Šenkeříka a BP pro ž. r.
Lidečko 10:30 za živé a + farníky (udílení svátosti křtu)
pondělí 8. července
úterý 9. července
středa 10. července Hor. Lideč 18:00 za + Luboše Pernického - 1. výročí úmrtí
čtvrtek 11. července
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
svátek sv. Benedikta,
Lidečko 18:00 za živé a + z rodiny Zichovy a Matochovy, s
opata
prosbou o dar zdraví a víry a DvO
pátek 12. července
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 za + Jaroslava, 2 + rodiče, BP pro ž.rodinu Fojtů
Lidečko 18:00 za + Oldřicha Daňka - 1. výročí úmrtí
sobota 13. července
Lidečko
7:00 za dar zdraví duše i těla pro celou rodinu
Lidečko 10:30 svatební mše svatá Gargulák - Rumánková
15. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
14. července
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče Bohuslava a Annu Chovancovy, syna
Aloise, vnuka Jaroslava
sbírka na farnost
Lidečko 10:30 za + Marii Sekulovu, za živé a + z rodiny Sekulovy,
Janáčovy a Chuchmovy
Pulčín 15:00 mše svatá
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Ohlášky před sňatkem: Radim Gargulák, Lidečko 11 a Magdaléna Rumánková, Lidečko
328 si udělí v sobotu 13.7.2019 v 10:30 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.
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30. ročník festivalu dechových hudeb v Lidečku v areálu Čertových skal se koná v neděli
7. července v 13:30. Akce se koná za každého počasí, všichni jste srdečně zváni.
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Navštěvovat nemocné budou tento týden od 9:00, tak jak je obvyklé.
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Chtěl bych poděkovat všem, kdo jste se jakkoliv zapojili do přípravy a organizace Farního
odpoledne.
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