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1. čtení: Dt 30,10-14*Vždyť je ti to slovo velmi blízké, takže ho můžeš zachovávat.
Žalm: Žl 69,14+17.30-31.36ab+37*Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejete v srdci.
2. čtení: Kol 1,15-20*Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho.
Evangelium: Lk 10,25-37*Kdo je můj bližní?
Učedníci se vrátili ze své první misie a Ježíš velebí Otce, že odhalil tajemství záchrany
maličkým. Nato přichází náš příběh. Otázka je stále stejná: Jak to udělat, abychom byli
zachráněni? Ježíš boří bariéry, neboť Samaritán je v očích Izraelity nejen pohan, ale i
odpadlík.
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BOHOSLUŽBY OD 14. ČERVENCE DO 21. ČERVENCE 2019
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
pondělí 15. července
Lidečko 16:00 pohřeb pana Antonína Číže
pam. sv. Bonaventury,
Lidečko 18:00 za + Františka Vaculku, + zetě, BP pro živ. rodinu
biskupa a uč. církve
úterý 16. července
Fr. Lhota
8:00 mše sv. na zahájení cyklopoutě - rodný dům
Kardinála Štěpána Trochty
středa 17. července
mše sv. na skautském táboře
čtvrtek 18. července
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 za + rodiče Brhlovy, + dcery Marii a Emilii, dar
zdraví a BP pro živou rodinu
pátek 19. července
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 za + manžela, + z rodiny a BP pro ž.r. Kovalčíkovu
Lidečko 18:00 za + Josefa Molka, jeho rodiče a rodiče
Vaculíkovy
sobota 20. července
Lidečko
7:00 za + rodiče Bučkovy, + syna Miloslava, + vnuka
Františka, uzdravení vnuka Vojtěcha a BP pro ž.r.
sobotní památka
Lidečko
9:30 udílení svátosti křtu
Panny Marie
Lidečko 11:00 svatební mše svatá Maček - Konečná
16. neděle v
Lidečko
7:30 za + manžela, jeho + sestry, 2 rodiče a Boží
mezidobí
ochranu pro rodinu Hrabicovu
21. července
Hor.Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko 10:30 za + rodiče Jugovy, + děti, živou rodinu a DvO
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Ohlášky před sňatkem: Milan Maček z Valašských Kloboouk a Iveta Konečná z Horní
Lidče si udělí v sobotu 20.7.2019 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.
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