PŘIHLÁŠKA NA POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU FARNOSTI
v sobotu 11. března 2017 od 8:30 v kulturním domě v Lidečku + poplatek 150,-

římskokatolické farnosti Lidečko

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 26. ÚNORA
Hospodin se mě zastal, vyvedl mě na volné prostranství, vysvobodil mě, protože mě má rád.
1. čt. Iz 49,14-15 * Já na tebe nezapomenu
Žalm 62 * Jen v Bohu odpočívej duše má
2. čt. 1.Kor 4,1-5 Pán učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly.
Evang. Mt 6,24-34 * Nedělejte si starost o zítřek. Prvé napomenutí platí bohatým, protože
bohatství má v sobě pro člověka, hříchem narušeného, vždy nebezpečnou přitažlivost. Druhé
je povzbuzením k bezstarostnosti, za níž ovšem stojí péče a starost o Boží království, kterým
nemá stát žádný jiný zájem v cestě.
BOHOSLUŽBY OD 26. ÚNORA DO 5. BŘEZNA 2017
neděle 26. února
Lidečko
7:30 za + Josefa Chupíka, + dceru a BP pro ž. rod.
8. neděle v mezidobí
Hor. Lideč
9:00 za farnost
měsíční sbírka
Lidečko
10:30 za + rodiče Bučkovy, s. Rozálii, 3syny, 2 zetě, ž. r.
pro farnost
Hor. Lideč 18:00 adorace a přímluvné modlitby za biřmovance
pondělí 27. února
Lidečko
18:00 za dar zdraví a Boží pomoc v nemoci
úterý 28. února
Lidečko
7:00 mše sv. - volná intence
středa 1. března
Lidečko
9:00 za farníky
popeleční středa
Hor. Lideč 17:00 mše sv. – volná intence
sbírka jako v neděli
Lidečko
18:30 mše sv. – volná intence
čtvrtek 2. března
Lidečko
18:00 za + rodiče Krabicovy, + z rodiny a duše v očistci
pátek 3. března
Hor. Lideč 16:30 mše sv. - volná intence
první pátek
Lidečko
18:00 za+Jaroslava Filáka, syna 2+rodiče a BP pro ž.r.
sobota 4. března
Lidečko
7:00 večeřadlo / mše sv. za členy živého růžence
neděle 5. března
Lidečko
7:30 za + Aloise Františáka, + syna, 2 + rodiče a ž. r.
1. neděle postní
Hor. Lideč
9:00 mše sv. - volná intence
Lidečko
10:30 za farnost
Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na
oslavu Velikonoc. V katolické církvi je to den přísného postu (půst od zdrženlivosti masa od 14
let a újmy v jídle od 18 do 60 let, tj. jen jednou za den úplné nasycení). Při každé mši sv. se
bude udílet popelec na znamení pokání * Křížové cesty budou každý pátek po mši sv. a
v neděli. V 14:00 v Horní Lidči, v 14:30 v Lidečku. Po KC výstav NSO s modlitbou Korunky a
společná četba Písma sv. * Společná četba Písma sv. v době postní se opět spojíme denní
četbou kapitoly z Písma sv. Začínáme každý doma na popeleční středu první kapitolou
evangelia sv. Lukáše/24kapitol. Potom list Efezanům/6kap. 1,2,3 Janův/7kap. Jakub/5kap. a
Juda/1kap. Společné předčítání bude vždy v neděli po křížové cestě. Ukončení četby vychází
na Zelený čtvrtek.* Postní almužna - během postní doby vkládáme do papírové krabičky
obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekneme. Prostřednictvím Charity jej věnuji na
pomoc bližním v nouzi. Na Květnou neděli odevzdám svou almužnu v kostele. * Latinské
ordinarium Missa mundi budeme zpívat každou postní neděli. * Úklid kostela březen - duben

datum
č. d.

4. 3.
1/20

11. 3.
21/40

18. 3.
41/60

25. 3.
61/80

1. 4.
81/100

8. 4.
101/120

15. 4.
121/140

22. 4.
141/160

29. 4.
161/180

Jméno..............................................................Adresa...................................................
Přednáší P. Ivan Fišar, farář ve Zlíně. Přihlášky odevzdejte do 8. března v sakristii nebo
na faře i s poplatkem 150,-Kč, studenti 80,-Kč. Účastníci mají zajištěný oběd. Přihlášky je
možné poslat také na email: faralidecko@seznam.cz. Poplatek zaplatíte na místě.
Volby do PRF: Volební komise spočetla hlasy navržených kandidátů a na základě
souhlasu navržených sestavila tuto kandidátku, která vám bude po nedělní mši sv. rozdána.
Každý volič starší 15 let označí maximálně 4 kandidáty a vloží do volební urny.
1. Josef Kliš, Horní Lideč, 45 let, předseda ZD
2. Marek Filák, Horní Lideč, 38 let, manažer kvality
3. Pavel Číž, Lidečko, 40 let, autodopravce
4. Josef Kulíšek, Lidečko, 65 let, důchodce
5. Jiří Fusek, Lidečko, 45 let, stolař
6. Petr Martinka, Lidečko, 40 let, technický pracovník
7. Jindřich Trochta, Lidečko, 43 let, seřizovač
8. Monika Lišková, Lidečko, 37 let, administr. pracovnice
9. Ondřej Pospíchal, Lidečko, 34 let, obchodně technický pracovník...
Pokud je životě farnosti vůbec něco jistého, pak je to skutečnost, že věci nemohou běžet stále
stejným způsobem jako dříve. Církev na přelomu staletí je na hony vzdálená církvi let
padesátých a vyžaduje radikálně odlišný pastorační přístup. Žádné jednoznačné předem dané
postupy zde však neexistují. Cestu, po které máme jít, nacházíme krok za krokem tím, že si
postupně skládáme střípky moudrosti, které na této cestě posbíráme.
Jaký je smysl a účel pastorační rady? Kodex církevního práva příliš orientace v této otázce
nenabízí - pouze se zde mluví o věřících, kteří pomáhají k rozvoji pastýřské péče. Mnohem
více může otázku osvětlit reflexe nad zkušenostmi, které konkrétní farnosti udělaly s nějakou
podobou týmového vedení, a následné rozlišování, co nám Duch chce skrze tyto zkušenosti
říci. Nedílnou součástí těchto zkušeností jsou dva pojmy: plánování a spoluzodpovědnost.
Nebo-li, poslání a spolupráce. Cestu kupředu je tedy možné vidět ve farnosti, která uzná fakt,
že žije v novém misijním kontextu a objeví potřebu pastoračního plánování. A tato cesta pak
spočívá v zodpovědné reakci na tento nový kontext tím, že kněží i ostatní lidé budou sdílet
společnou zodpovědnost tak, že budou spolupracovat na pastoračním vedení farnosti.
Někdy pastorační rada nefunguje, protože lidi, kteří jsou jejími členy, nejsou pro tento typ
služby ti praví. Mnohé pastorační rady, ve snaze zajistit reprezentaci, jsou složeny převážně jen
z volených členů. Jestliže se členové týmového vedení farnosti vybírají převážně na základě
voleb, je to hop nebo trop - ne každý zvolený se pro tuto službu musí hodit. Někteří lidé pak
souhlasí s kandidaturou jen z nutnosti, protože nikdo jiný není ochoten kandidovat. Jiní
kandidaturu neodmítnou zas proto, že nejsou schopní říci panu faráři ne. Další budou
kandidovat vedeni svými vlastními specifickými zájmy nebo ve snaze reprezentovat nějaký
partikulární zájem nějaké oblasti nebo skupiny ve farnosti. Z toho vyplývá, že někteří z lidí, kteří
budou takto zvoleni, budou pro službu v PRF neupotřebitelní. Někteří z nich budou mít při
jednáních PRF na mysli jen (nebo především) svoji vlastní skupinu či svůj vlastní zájem a
nebudou schopni přemýšlet o farnosti jako o celku. Jiní budou lidé spíše aktivně zaměření,
velmi ochotní zapojit se všemožnými praktickými způsoby, avšak nebudou se cítit doma v práci
spočívající v poradních setkáních nebo dokonce k takovémuto typu práce vůbec nebudou mít
předpoklady či schopnosti. Výsledkem toho všeho může být, že setkání pastorační rady
ovládnou někteří jednotlivci, ostatní budou zticha a ochotní lidé se začnou postupně vytrácet.
Donal Harrington - Rozvoj a obnova farností.

Ať vás při volbě PRF vede Duch svatý.

