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1. čtení: Ex 32,7-11.13-14*Hospodin se slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil.
Žalm: Žl 51,3-4.12-13.17+19*Vstanu a půjdu k svému otci.
2. čtení: 1 Tim 1,12-17*Kristus přišel, aby zachránil hříšníky.
Evangelium: Lk 15,1-32*V nebi bude radost nad hříšníkem, který se obrátí.
Dvojité podobenství o ztraceném majetku a podobenství o dvou synech jsou v první řadě
výpovědí o Božím jednání s hříšníkem, o touze po jeho návratu.

1. čtení: Ex 32,7-11.13-14*Hospodin se slitoval a nedopustil neštěstí, kterým hrozil.
Žalm: Žl 51,3-4.12-13.17+19*Vstanu a půjdu k svému otci.
2. čtení: 1 Tim 1,12-17*Kristus přišel, aby zachránil hříšníky.
Evangelium: Lk 15,1-32*V nebi bude radost nad hříšníkem, který se obrátí.
Dvojité podobenství o ztraceném majetku a podobenství o dvou synech jsou v první řadě
výpovědí o Božím jednání s hříšníkem, o touze po jeho návratu.

BOHOSLUŽBY OD 15. ZÁŘÍ DO 22. ZÁŘÍ 2019
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče Janušovy, + syna, + příbuzné a BP
pro živou rodinu
sbírka na Farní
Lidečko 10:30 za + rodiče Sváčkovy, + syny, + vnuka, DvO, BP
centrum
a dar víry a zdraví pro živou rodinu
Lidečko 11:45 udílení svátosti křtu
Lidečko 14:00 svátostné požehnání
pondělí 16. září
Lidečko 18:00 za + manžela, 2 + rodiče, jejich + děti a BP pro
památka sv. Ludmily,
živou rodinu
mučednice
úterý 17. září
středa 18. září
čtvrtek 19. září
pátek 20. září
Hor. Lideč 16:30 za + z rodiny Kubicovy a BP pro živou rodinu
památka sv. Ondřeje,
Lidečko 18:00 za + rodiče, zetě Františka a BP pro živou rodinu
Pavla a druhů,
mučedníků
sobota 21. září
Lidečko
7:00 za živou a + rodinu Slánskou
svátek sv. Matouše,
apoštola a evangelisty
25. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + Štěpánku Šimarovu, všechny + z rodiny
22. září
Šimarovy a Pavlatské
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko 10:30 za + rodiče Jana a Ludmilu Slováčkovy, jejich
+ rodiče, sourozence z obou stran a BP pro živé
rodiny (při mši udílení svátosti křtu)
Lidečko 14:00 svátostné požehnání
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Tento týden budu na pouti na Slovensku. V případě nutnosti se obracejte na otce Stanislava.
Misijní klubko v Hor. Lidči zve mezi sebe všechny děti. První poprázdninové setkání bude
v sobotu 21.9. v 9:00 v pastoračním centru za kostelem. Přineste si papuče, pouzdro a nůžky.
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