informátor římskokatolické farnosti Lidečko

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 12. ÚNORA
Liturgie 6. neděle v mezidobí: ant. Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň!
1. čt. Sir 15,16-21 * Bůh nikomu neporučil, aby byl bezbožný.
Žalm 119 * Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.
2. čt. 1 Kor 2,6-10 * Bůh už před věky pro nás předurčil moudrost k naší slávě.
Evang. Mt 5,17-37*Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům; ale já vám říkám. Antiteze Horského
kázání nejsou novým učením, ale přivedením Mojžíšova zákona až ke kořenům a k plným
důsledkům. Jejich naplnění je pro člověka žádoucí, jejich uskutečnění je těžké. Z celku kázání
vyplývá, že je to možné jen v síle přicházejícího Božího království, tedy v síle vykoupení.
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za + manžela, živou a + rod. Machů a Malíkovu
mše sv. volná intence
za farnost
adorace a svátostné požehnání
za + rodiče , + děti a dar víry pro živou rodinu
za + rodiče Zádrapovy, BP pro živou rodinu
mše sv. - volná intence
za + Josefa Kocourka - 1. výročí úmrtí
za dar zdraví a BP pro r. Filákovu a Brhlovu č. 3
za farnost
za + rodiče Baklíkovy, živou a + rodinu
za + Josefa Červenku, rodiče a živou rodinu

Rodiče z Lidečka i Horní Lidče, kteří chtějí letos přivést své děti k přijetí svátosti smíření a
eucharistie zvu na setkání i s dětmi v pátek po mši sv. v kostele Lidečku.
Sbírka Haléř svatého Petra se koná v neděli 19. února 2017. Z prostředků získaných v
rámci této sbírky přispívá Svatý otec jménem celé církve ke zmírnění následků neštěstí,
pomáhá obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v
nouzi. V roce 2016 bylo v naší farnosti vybráno V olomoucké diecézi 3 400 125 Kč. Částka
byla odeslána Svatému stolci prostřednictvím České biskupské konference. Děkujeme za
vaše dary, které pomůžou Svatému otci pomáhat tam, kde je zrovna potřeba.
Postní duchovní obnova VIR se uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v
Olomouci 3. - 5. března 2017. Je určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede
jezuita P. Miroslav Herold SI. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese
http://www.knezskyseminar.cz/akce/vir/. Doporučuji pro biřmovance.
Postní duchovní obnova pro mládež děkanátu v sobotu 4. března v pastoračním domě ve
Vsetíně. Začátek v 8:45. Na téma „Jsi vzácný a drahý v mých očích a mému srdci“ přednáší
P. Karel Matlok, MIC, farář z Brumova. Příspěvek na oběd 50,-Kč.
Duchovní obnova pro kostelníky a akolyty na Velehradě - Stojanově se koná ve dnech 24.
– 26. 3. 2017 a 27.–29. 3. 2017. Povede ji P. Jan Gacík SDB. Zájemci ať se hlásí co
nejdříve. Kontakty: tel: 572 571 420; 733 741 896; e-mail: velehrad@stojanov.cz.

Farnost Lidečko ve spolupráci s CK AWERTOUR pořádá ve dnech 7. - 14. září 2017
poutní zájezd do Arsu - LURD - Santiaga de Compostela a FATIMY
Kromě těchto významných poutních míst je
program rozšířený o návštěvu města Dijon,
Carcasone, Braga a slavných portugalských
klášterů. Vrcholem poutního zájezdu je
návštěva portugalské Fatimy, která se dostala
do podvědomí po mariánských zjeveních před
100 lety v roce 1917. Ve Fatimě se připojíme
k účastníkům české národní pouti za účasti
našich biskupů při slavení jubilejního fatimského dne 13. září. Doprava se uskuteční
zájezdovým autobusem z Lidečka do Fatimy a nazpět letadlem z Lisabonu do Vídně
s následným rozvozem do ČR. Cena zájezdu 17300,-Kč. Bližší informace na faře v Lidečku.
Duchovní slovo: Žádný vztah se nedá vtěsnat do seznamu předpisů, natož vztah
s Bohem. „Říkám vám: Nebude-li vaše spravedlnost mnohem dokonalejší než
spravedlnost učitelů Zákona a farizeů, do nebeského království nevejdete." (Mt 5, 20)
Označení farizeus je pro nás synonymem pro pokrytce, protože Ježíš tuto skupinu lidí z
pokrytectví často usvědčoval. Nicméně původně to byli zbožní lidé, kteří se snažili urychlit
příchod Božího království tím, že budou přesně a dokonale zachovávat Boží přikázání.
Často se prolínají s učiteli Zákona, kteří Boží přikázání předávali a vysvětlovali ostatním.
Kdo jiný by se měl dostat do Božího království než ten, kdo studuje Boží Zákon, snaží se
přesně splnit všechna jeho ustanovení a učí to i ostatní?! A přesto Ježíš říká, že to nestačí.
V čem spočívá ta mnohem "dokonalejší spravedlnost"? Ježíš vysvětluje, že Bohu záleží na
tom, co je v našem nitru. Touží po tom, abychom porozuměli jeho sdělení do hloubky, tedy
duchu jeho zákona, o co mu jde. Odhaluje nám tím totiž jaké je jeho srdce, čím je
naplněné, a chce to s námi sdílet. Chceme mít srdce podobné Božímu? Chceme smýšlet a
jednat jako On? Přijímáme jeho Ducha?
Žádný vztah se nedá vtěsnat do seznamu předpisů, natož vztah s Bohem. Svatý Pavel
dokonce píše, že litera zabíjí, ale Duch dává život (2Kor 3,6). Co jako křesťané
předáváme? Nepodobáme se víc učitelům Zákona a farizeům, než Pánu Ježíši?

X. národní setkání Modliteb otců se koná od 3. do 5. března 2017 na Sv. Hostýně v
poutním domě č.3. Přihlášky: na email jaromirliska1@gmail.com, nejpozději do 27. 2.
2017, nebo na faře u otce Josefa. Zveme muže z Modliteb otcú alespoň na jeden den.
Postní duchovní obnova farnosti bude v sobotu 11. března v KD v Lidečku. Přednáší
P. Ivan Fišar, farář a děkan ve Zlíně. Přihlášky odevzdávejte do 8. března v sakristii nebo
na faře i s poplatkem 150,-Kč, studenti 80,-Kč. Účastníci mají zajištěný oběd. Přihlášky je
možné poslat také na email: faralidecko@seznam.cz. Poplatek zaplatíte na místě.
VIII. Postní rekolekce pro otce, matky i manželské páry, bude 17. - 19. 3. 2017 na AG
v Kroměříži. Na téma: „„Modlitba za rodinu, děti a manželství“ přednášejí: MUDr. Jitka
Krausová a ThLic. Radek Sedlák. Ceny za ubytování a stravu: 1 noc s ložním prádlem
210Kč, spacák 175Kč. Snídaně 36Kč, oběd 68Kč, večeře 45Kč. Režijní poplatek 100Kč.
Platba na místě. Přihlášky do 12. 3. na email: postnirekolekce@seznam.cz, nebo u faráře.
Arcidiecézní setkání mládeže ve Zlíně se uskuteční v sobotu 1. dubna 2017 v prostorách
tělocvičny Střední průmyslové školy ve Zlíně. Zahájení v 9:30 hod. Nebude chybět
dopolední mše svatá, katecheze otce arcibiskupa Jana, představení děkanátů a svědectví.
Předpokládaný konec je naplánovaný na 15:30. Páteční večerní předprogram bude probíhat
na Jižních Svazích v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů.

