2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

informátor římskokatolické farnosti Lidečko

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
21. dubna 2019
1. čtení: Sk 10, 34a.37 - 43 * Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání.
Žalm 118 * Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
2. čtení: Kol 3,1- 4 * Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus.
Evangelium: Jan 20, 1-9 * Ježíš musel vstát z mrtvých.
Zanechané pruhy plátna, které obmotávaly Kristovo tělo, vyjadřují, že Kristus byl osvobozen
z pout smrti. „Hrob nebyl ani prázdný ani plný. Stal se poselstvím“. Proto milovaný učedník
uviděl a uvěřil, že Ježíš přemohl smrt. Teprve tato víra mu dala pochopit Písmo.
BOHOSLUŽBY OD 21. DUBNA DO 28. DUBNA 2019
Slavnost
Hor. Lideč 20:00 vigilie vzkříšení
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
za + Františka Barcucha, ochranu a Boží
PÁNĚ
požehnání pro živou rodinu
neděle 21. dubna
Lidečko
5:00 vigilie vzkříšení (jitřní)
za živé a + farníky
sbírka na kněžský
Hor. Lideč
9:00 na poděkování za dar života s prosbou o BP a
seminář
ochranu PM pro živou rodinu + Te Deum
Lidečko 10:30 na poděkování Bohu za všechny přijaté milosti a
žehnání pokrmů
dary v celé naší farnosti od minulých Velikonoc
Lidečko 14:30 Te Deum a novéna k Božímu milosrdenství
pondělí 22. dubna
Lidečko
7:30 za + Marii Bělaškovu, její rodiče a + rodinu
Bělaškovu
Hor. Lideč
9:00 za + z rodiny Gajdošové a Řehákové s prosbou o
BP a ochranu PM pro živé rodiny
Lidečko 15:00 za živé a + z rodiny Matochovy, DvO a BP pro ž.r
úterý 23. dubna
Lidečko 15:00 za uzdravení rodových kořenů rodiny Mackovy a
Sekulovy
středa 24. dubna
Lidečko 15:00 pohřeb + Karla Kubicu
čtvrtek 25. dubna
Lidečko 15:00 na poděkování za 45 let společného života, BP a
ochranu Panny Marie
pátek 26. dubna
Lidečko 15:00 na poděkování za 50 let života a BP pro ž.r.
sobota 27. dubna
Lidečko 15:00 za + rodinu Kurtinovu, dar zdraví, pomoc a
ochranu Boží pro ž.r.
2. neděle velikonoční
Lidečko
7:30 za + rodiče Bojdovy, zetě, vnuka a BP pro ž.r.
Hor. Lideč
9:00 za živé a + farníky
NEDĚLE BOŽÍHO
Lidečko 14:00 adorace + svátost smíření
MILOSRDENSTVÍ
Lidečko 15:00 za + manžela, 2 + rodiče, ostatní + příbuzné, BP
28. dubna
pro ž.r. Bučkovu

Ve shodě s přáním Pána Ježíše se tento svátek slaví první neděli po Velikonocích. Přípravou
na tento svátek je novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství. Ježíš
řekl sestře Faustyně: „Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni Mého
milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení, i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech
života, zvláště v hodině smrti. Každý den přivedeš do Mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš
je do moře Mého milosrdenství. A Já všechny tyto duše uvedu do domu Svého Otce. Každý den
budeš prosit Mého Otce o milosti pro tyto duše pro Mé bolestné utrpení. Duše, které se budou
modlit tuto Korunku, zahrne moje milosrdenství v životě a zvláště v hodině smrti. Skrze
modlitbu Korunky rád dám všechno, oč mě budou prosit.“
1. den - Velký pátek - „Dnes Mně přiveď celé lidstvo, zvláště všechny hříšníky a ponoř je do
moře Mého milosrdenství. Tím Mě utěšíš v zármutku, do nějž Mě vrhá ztráta duší.“
2. den - Bílá sobota - „Dnes Mně přiveď duše kněží, řeholníků a řeholnic. Ony Mně dodaly sílu,
abych vydržel hořké utrpení; skrze ně jako průtoky stéká na lidstvo Mé milosrdenství.“
3. den - Neděle velikonoční - „Dnes Mně přiveď všechny zbožné a věrné duše. Tyto duše Mě
utěšovaly na křížové cestě, byly Mně kapkou útěchy v moři hořkosti.“

Od velikonočního pondělí až do soboty slavíme denně ve farním kostele
v Lidečku týden Božího Milosrdenství. Od 14:30 adorace, v 15:00 modlitba
novény a mše sv. Hlavními celebranty a kazateli budou pozvaní kněží.
4. den - pondělí velikonoční - P. Antonín Pechal, farář Šternberk. „Dnes Mně přiveď pohany a
ty, kteří Mě ještě neznají. Také na ně jsem myslel při svém hořkém utrpení a jejich následná
horlivost potěšila Mé srdce. Ponoř je do moře Mého milosrdenství.“
5. den - úterý velikonoční - P. Ladislav Švirák, farář Olomouc - sv. Václav. „Dnes Mně přiveď
duše odloučených bratří. Hořkým utrpením drásali Mé Tělo i Srdce - Moji Církev. Když se
vracejí k jednotě s Církví, hojí se Mé rány a tak zmírňují Mé utrpení.“
6. den - středa velikonoční – P. Petr Martinka (zádušní mše svatá). „Dnes Mně přiveď duše
tiché a pokorné a duše malých dětí. Tyto duše jsou nejvíc podobné Mému srdci, ony Mě
posilovaly, když jsem v hořkých mukách umíral.“
7. den - čtvrtek velikonoční - P. Slavomír Ordoš, kaplan Valašské Meziříčí. „Dnes Mně přiveď
duše, které zvláštním způsobem uctívají a oslavují Mé milosrdenství. Tyto duše měly největší
soustrast s Mým utrpením a nejhlouběji pronikly do Mého ducha.“
8. den - pátek velikonoční - P. Martin Bětuňák, farář Třeboň „Dnes Mně přiveď duše, které jsou
v očistci, ať prameny Mé krve ochladí jejich palčivou trýzeň. Všechny tyto duše velmi miluji,
splácejí dluh Mé spravedlnosti. Je ve tvé moci přinést jim ulehčení.“
9. den - sobota velikonoční - P. Pavel Martinka, farář Želechovice. „Dnes Mně přiveď duše
vlažné. Tyto duše zraňují Mé Srdce nejbolestněji. Největšího odporu se Mé duši v Getsemanech
dostalo od vlažných duší. Ony byly příčinou, že jsem řekl: Otče, odejmi ode Mě tento kalich.
Poslední záchranou pro ně je utéci se k Mému milosrdenství.“

Slavnost Božího Milosrdenství v neděli 28. dubna 2019
ve farním kostele v Lidečku od 14:00 adorace a zpovídání, v 15:00 mše sv.
Hlavní celebrant P. Petr Dujka, farář Dolní Bečva

