informátor římskokatolické farnosti Lidečko
11. neděle v mezidobí 18. června 2017
Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám, tys má pomoc, nezavrhuj mě,
neopouštěj mě, Bože, můj spasiteli!
1.čt. Ex 19, 2-6a * Budete mi královstvím kněží a svatým lidem.
Žalm 100, 2.3.5 * Jsme jeho lid a stádce, které on pase.
2.čt. Řím 5,6-11 * Jestliže jsme byli usmířeni s Bohem smrtí jeho Syna, tím spíše budeme
zachráněni jeho životem.
Evangelium: Mt 9,36 - 10,8 * Zavolal dvanáct učedníků a poslal je. Žeň zde znamená spíš
péči o potřebné než soud. Proto je třeba dělníků - učedníků. Jejich vyvolení bylo a je
dodnes svobodným Ježíšovým činem. Jejich poslání je ve prospěch zástupu, kterého je
Ježíšovi líto - tehdy jako dnes. A obdarování učedníků je vždy zdarma, to bylo něco, co
nemohli pochopit farizeové a co je i dnes mnohým těžko pochopitelné.

BOHOSLUŽBY OD 18. ČERVNA DO 25. ČERVNA 2017
11. neděle v mezidobí
18. června
sbírka pro farnost
pondělí 19. června
středa 21. června
čtvrtek 22. června

Lidečko
7:30 za + rodiče Sekulovy, + zetě a BP pro ž. r.
Hor. Lideč
9:00 za spásu duší, dar zdraví a BP pro živou r.
Lidečko
10:30 za farnost
Lidečko
18:00 za + rodiče Smolíkovy, ž. a + rodinu
Lidečko
15:30 requiem a pohřeb + Alexandra Chupíka
Hor. Lideč
8:00 poděkování za dar povolání
Lidečko
18:00 za + Ivanku Matochovu a BP pro živou rodinu
pátek 23. června
Lidečko
9:00 za farníky
Slavnost Nejsvětějšího Hor. Lideč 16:30 za + rodiče Bělotovy, živou a + rodinu
Srdce Ježíšova
Lidečko
18:00 za + Aloise a Marii Brhlovy, dceru, ž. a + r.
sobota 24. června
Lidečko
7:30 mše sv.
Sl. Nar. sv. Jana Křtitele Lidečko
11:00 svatební mše sv.
12. neděle v mezidobí Lidečko
7:30 za farnost
25. června
Hor. Lideč
9:00 mše sv.
Lidečko
10:30 za + Františku Filákovou - 1. výročí úmrtí
Svátost manželství si udělí v sobotu 24. 6. 2017 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku David
Řepa, z Fr. Lhoty a Barbora Michalcová z Lidečka. * Svátky v týdnu: 19. 6. sv. Jan Nep.
Neumann, 21. 6. pam. sv. Aloise Gonzagy. * Úklid kostela: č. 321-340 * Film Psi Páně o řádu
bratří kazatelů, dominikánů - Kino Svět Valašské Klobouky v neděli 18. 6. od 19:00
FARNÍ TÁBORY: Scholička Lidečko 22. - 29. 7. 2017 ve Velkých Karlovicích. Zájemci o
volná místa i když do scholičky nechodí volejte na tel. 604 355 111 do 30. června.*
Příměstský tábor 7. - 11. 8. na faře v Lidečku pro děti od 6 do 12 let. Téma Cesta kolem
světa. V kostele v Lidečku i v Horní Lidči jsou plakátky s informacemi i přihlášky. * Tábor
misijního klubka Horní Lideč od 27. - 31. 8. 2017 v Pruském SK. Přihlášky v sakristii. *
Tábor ministrantů se připravuje od 20. 8. Místo bude upřesněno.
Celostátní setkání mládeže v Olomouci začíná za necelé dva měsíce. Jde o mimořádnou
příležitost, jak zakusit společenství svých vrstevníků, společenství církve. Obracíme se na
mladé lidi, aby této možnosti využili. Přihlášky na webu: olomouc2017.signaly.cz

V PÁTEK 23. ČERVNA JE SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA.
Mše sv. s adorací a modlitbou obdařenou plnomocnými odpustky
v Lidečku v 9:00 a 18:00, v Horní Lidči v 16:30. Hledáme-li lék jako
prostředek k uzdravení a obnově křesťanské rodiny, obraťme se
k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, které je sídlem velkodušné a svaté lásky ke
všem, které svou přesvatou obětí na kříži vykoupil. Pohled na jeho Srdce
nás nemůže nechávat chladnými a netečnými ke zlu, které je zraňuje.
Jeho Srdce i Neposkvrněné srdce P. Marie jsou naším útočištěm v každé
době, dnes však možná ještě více než kdykoli předtím. Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Srdce Ježíšovo - termín náboženské
úcty, charakterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Tato úcta se rozšířila ve středověku
zásluhou sv. Jana Eudese (1601-1680), ale především díky sv. Markétě Marii Alacoque
(1647-1690), která po řadě vidění doporučila křesťanům praxi prvních pátků v měsíci.
Přeložení faráře: P. Josefa Červenka je k 1. 7. 2017 ustanoven do farnosti Soběchleby u
Hranic a exurendo adm. farností Paršovice a Blazice. Novým farářem v Lidečku je jmenován
P. Petr Martinka, dosud farář v Nivnici. Předání farnosti se uskuteční během měsíce července.

Promluva papeže Františka: Kdo mluví špatně o svém bližním, je pokrytec, který
nemá dost odvahy, aby si přiznal vlastní nedostatky.
Toto napomenutí vyslovil papež František v kapli Domu sv. Marty při kázání 13. 9.
2013. Svatý otec opětovně zdůraznil, že klepy jsou svým způsobem zločinem. Vždy,
když pomlouváme své bratry, napodobujeme Kainovo vražedné gesto.
„Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ?“ Tato
Ježíšova slova otřásají svědomím každého člověka v každé době, poznamenal Svatý otec a
dodal: „Ježíš nejprve mluví o pokoře a potom přechází k jejímu opaku, onomu
nenávistnému postoji vůči bratru, když se stáváme jeho soudcem. Ježíš tu používá ostrý
výraz - pokrytec.“ Ti, kteří žijí posuzováním a pomlouváním druhých, jsou pokrytci. Nemají
sílu a odvahu pohlédnout na své vlastní nedostatky. Pán tu neplýtvá mnoha slovy. Později
řekne, že ten, kdo ve svém srdci nenávidí bratra, je vrah. Také apoštol Jan to jasně říká ve
svém prvním listu – kdo svého bratra nenávidí, je ve tmě; kdo soudí svého bratra, je ve
tmě. Pokaždé, když ve svém srdci soudíme své bratry, či ještě hůře - o nich mluvíme s
druhými, stáváme se křesťanskými vrahy. Křesťan, který vraždí…To není můj výraz – říká
to Pán. A neponechává tu prostor různým odstíněním. Pomlouváš-li bratra, zabíjíš ho.
Vždy, když to děláš, následuješ Kaina, prvního vraha v dějinách.
Pomluvy se totiž vždy druží ke zločinnosti a nejsou nikdy nevinné. Jazykem velebíme
Pána a Otce, citoval papež apoštola Jakuba. Pokud jím však zlořečíme lidem, zabíjíme tak
Boha, jeho obraz v bratru. Kdosi by mohl namítnout, že leckdo si pomluvu zasluhuje. To je
však omyl: Běž se za takového člověka pomodlit! Běž a čiň za něj pokání! A potom, je-li to
nezbytné, promluv přímo s tím člověkem, který může napravit svou vadu. Ale nevyprávěj
to celému okolí! Pavel, který byl velkým hříšníkem, sám o sobě prohlašuje: Dříve jsem byl
rouhač, pronásledovatel a násilník. Dostalo se mi však milosrdenství… Nikdo z nás se
možná nerouhá – možná. Jestli však někdo z nás šíří klepy, je to jistě pronásledovatel a
násilník. Vyprošujme si tedy sami pro sebe a pro celou církev milost obrácení od zločinného
pomlouvání k lásce, pokoře, mírnosti a velkodušnosti lásky k bližnímu.

