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1.čtení: Ez 2,2-5 * Je to vskutku vzpurné plemeno - musí poznat, že byl mezi nimi prorok.
Žalm 123 * Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.
2. čtení: 2 Kor 12, 7-10 * Velmi rád se budu chlubit spíše svými slabostmi, aby na mně
spočinula Kristova moc.
Evangelium: Mk 6, 1-6 * Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti.
Ježíšovo kázání v Nazaretě bezprostředně následuje po události vzkříšení Jairovy dcery. To
snad proto, aby vynikla absurdnost postoje obyvatel Nazareta, kteří jsou neschopní přijmout
Ježíše jako proroka. V jejich krátké reakci je možné vypozorovat vývoj od prosté otázky přes
údiv až k odmítnutí.
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BOHOSLUŽBY OD 8. ČERVENCE DO 15. ČERVENCE 2018
14. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za + Antonína Matochu, 2 + rodiče, 2 + bratry a
8. července
dar zdraví pro živou rodinu
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
Lidečko 10:30 za + rodiče Smolíkovy a Kudelovy, nemocnou
osobu a BP pro živou rodinu
Pulčín 15:00 na poděkování Bohu za 80 let života
pondělí 9. července
Lidečko 18:00 za + manžela Františka a BP pro ž.rodinu
úterý 10. července
středa 11. července
svátek sv. Benedikta,
opata
čtvrtek 12. července
Lidečko 17:00 adorace a svátost smíření
Lidečko 18:00 na poděkování Bohu a BP pro celou rodinu
Bučkovu
pátek 13. července
Hor. Lideč 15:30 adorace a svátost smíření
Hor. Lideč 16:30 za + manžela Jaroslava, + rodiče Mačkovy, syna a
BP pro ž.rodinu Chovancovu
Lidečko 18:00 za + Matea Klimka - 1. výročí úmrtí
sobota 14. července
Lidečko
7:00 za + rodiče Ryzovy, syna a živé rodiny
Lidečko
11:00 svatební mše svatá Janošík - Kohoutková
15. neděle v mezidobí
Lidečko
7:30 za živé a + farníky
15. července
Hor. Lideč
9:00 za + rodiče Chovancovy, + děti a BP pro ž.rodinu
Lidečko 10:30 za + Aloise Bučka, 2 + rodiče a za živé a + z rodiny
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Úklid kostela: v sobotu 14. července po mši svaté čísla domů 321 -340.
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Ohlášky před sňatkem: Jan Zádrapa z Lidečka a Petra Bělašková z Lidečka si udělí v sobotu
21. července 2018 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.
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