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1. čtení: 1 Král 19,16b.19-21*Elizeus vstal, šel za Eliášem a sloužil mu.
Žalm: Žl 16,1-2a+5.7-8.9-10.11*Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
2. čtení: Gal 5,1.13-18*Byli jste povoláni ke svobodě.
Evangelium: Lk 9,51-62*Půjdu za tebou všude, kam půjdeš.
Čtenému úseku předcházel zlom, jak ještě ukazuje první věta našeho textu. Ježíš se již nebude
tolik soustředit na zázraky a ohlašování evangelia, ale zaměří svůj pohled na cestu do
Jeruzaléma, kde položí život za naši spásu. Evangelista Lukáš na tomto místě dělá tzv. velkou
vsuvku a do dějinné osy evangelia vloží deset kapitol. Dnes čteme první část vsuvky.
BOHOSLUŽBY OD 30. ČERVNA DO 7. ČERVENCE 2019
13. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + řádové sestry Hubertinu a Saturninu
30. června
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
FARNÍ ODPOLEDNE
Lidečko 14:00 na poděkování za uplynulý školní rok, za školáky,
sbírka na
studenty a zvl. za naše deváťáky a jejich rodiny
kapličku v Lužné
pondělí 1. července
Lidečko 18:00 za + Josefa Bučka - 1. výročí úmrtí
úterý 2. července
mše sv. nebude
středa 3. července
Hor. Lideč 18:00 za + manžela, dar zdraví a BP pro ž. rodinu
sv.Tomáše, apoštola
Petrůjovu
čtvrtek 4. července
Lidečko
7:00 za + dárce (mešní fundace)
sv. Prokopa, opata
pátek 5. července
Lidečko 18:00 za + manžela, + bratra, 2 + rodiče, BP pro
Slavnost
ž.rodinu
SV. CYRILA, MNICHA A
METODĚJE, BISKUPA
sobota 6. července
Lidečko
7:00 za živé a + členy živého růžence
sv. Marie Goretti
Lidečko 12:00 svatební obřad Brhel - Salačová
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
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Ohlášky před sňatkem: Stanislav Brhel, Horní Lideč 187 a Martina Salačová, Most uzavřou
v sobotu 6. července 2019 v 12:00 ve farním kostele v Lidečku církevní manželství.
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Pouť na kole na Koncert lidí dobré vůle a na Slavnost sv. Cyrila a Metoděje na Velehrad.
Společný odjezd bude ve čtvrtek 4. července v 9:00 od kostela. Přespávat se bude zase ve
stanech na zahradě sester Cyrilek. Všechny věci se povezou farním autem.
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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.

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.

