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5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  15. května 2022 
 

 
 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Sk 15,1-2.22-29 * Rozhodl Duch svatý i my 
Mezizpěv: Ž 67,2-3.5.6+8 * Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ! 
2. čtení: Zj 21,10-14.22-23 * Ukázal mi svaté město, jak sestupuje z nebe. 
Evangelium: Jan 14,23-29 * Duch svatý připomene vám všechno, co jsem vám řekl já. 

 

 

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
Martin Hudec, Brno-Královo Pole a Kateřina Mikulajová, Lidečko 210 si udělí v sobotu 21. 5. 
2022 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.  
 

PŘÍPRAVA TŘEŤÁKŮ PŘED 1. SV. PŘIJÍMÁNÍM 
pátek 20. 5. - mše svatá (otázky č. 30-38) 
pátek 27. 5. - svaté přijímání (otázky č. 39-44)   
Účast dětí a jednoho z rodičů je povinná! 
 

PUTOVNÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST 
Zvu vás všechny v neděli 22. května na putovní májovou pobožnost k obrázku Panny Marie, 
Matce ustavičné pomoci v Horní Lidči. Sraz bude v 14:30 u knihovny v Horní Lidči nebo u kříže 
směrem na Pulčiny. Z obou míst půjdeme směrem k obrázku a budeme se modlit růženec.  
 

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY  
Ve čtvrtek 19. května se v 19:30 koná na faře setkání pastorační rady.  
 

MINISTRANTSKÝ TÁBOR 
Protože se do dnešního dne přihlásilo na ministrantský tábor pouze 13 ogarů, dáváme 
možnost i ostatním klukům z farnosti. Tábor bude od 31. 7. do 6. 8. na faře v Pozlovicích. 
Přihláška je k vyzvednutí v zákristii nebo na faře. 
 

POMOC NA UKRAJINU 
Chtěl bych poděkovat všem, kdo jste se do této chvíle zapojili do materiální sbírky pro 
Ukrajinu. Sbírka stále probíhá a pomoc je pořád potřeba. Na plakátku je vše potřebné, sběrné 
místo je v budově OÚ v Lidečku, bývalé květinářství u obchodu. 
 

Plánované farní akce: 
sobota 21.5. - Seminář Otcovo Srdce (pro všechny, kdo slouží ve farnosti)  
neděle 29.5. - První svaté přijímání 
úterý 31.5. - Mše svatá u obrázku Panny Marie v Horní Lidči 17:00 hodin 
sobota 4.6. - Setkání schol Lidečko 
sobota 4.6. - Svatodušní Vigilie 22:00 hodin 
neděle 5.6. - Pouť na Pulčinách 11:00 hodin 
sobota 11.6. - Děkanátní den pro rodinu ve Vsetíně 
neděle 12.6. - Obecní dětský den v areálu Farního centra v Lidečku, mše v Račném 11:00 
pondělí 13.6. - Pouť ke sv. Antonínovi v Blatnici 17:00 hodin 
středa 15.6. - Adorační den v kostele sv. Václava v Horní Lidči 
čtvrtek 16.6. - Slavnost Těla a Krve Páně na hřišti v Lidečku 17:00 (eucharistický průvod)  
sobota 18.6. - Den lesů  (mše svatá v Račném 18:00) 
sobota 25.6. - Kněžské svěcení Františka Šaryho 9:30 v Olomouci  
neděle 26.6. - Pouť ke sv. Petru a Pavlovi v Želechovicích a k Panně Marii na Provodov  
sobota 9.7. - Primice Františka Šaryho 15:00 hodin 
neděle 14.8. - Dožínky v Horní Lidči 
čtvrtek 18.8. - Otec Antony Saji v Horní Lidči (katecheze, mše sv. a modlitby za uzdravení) 
sobota 27.8. - Farní den pro rodiny (Farní centrum Lidečko) 
neděle 28.8. - pátek 9.9. - Farní pouť do Španělska (Rivieratour) 
sobota 3.9. - Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání (Velehrad) 

BOHOSLUŽBY OD 15. KVĚTNA DO 22. KVĚTNA 2022 
5. neděle velikonoční 

15. května 
 
 

sbírka na  
venkovní osvětlení 

Farního centra 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

Lidečko  

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
 

11:45 

za + rodiče Františákovy, DvO a BP a ochranu PM 
pro živou rodinu 
za 2 + rodiče, + manžela, syna a pomoc Boží a 
ochranu PM pro živé rodiny 
za + syna Vojtěcha, 2 + tatínky, + prarodiče a BP 
pro živou rodinu 
křest Josefa Tkadlece 
 

pondělí 16. května 
svátek sv. Jana 

Nepomuckého, kněze 

Lidečko 18:00 za + Věru Plevákovu, + zetě a BP pro celou živou 
rodinu 
 

středa 18. května Hor. Lideč 18:00 za + rodiče Povalačovy, Boží ochranu a pomoc pro 
živou rodinu 
 

čtvrtek 19. května Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Kovačíkovy, + děti, 2 + zetě, + snachu 
a BP pro živou rodinu 
 

pátek 20. května 
památka sv. Klementa 

Marie Hofbauera, 
kněze 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
 

15:30 
16:30 
18:00 

 

adorace a svátost smíření 
za + Ludmilu Slánskou (1. výročí úmrtí) 
za + Václava Berana, + vnuka Patrika, dar zdraví a 
Boží ochranu pro živou rodinu 
 

sobota 21. května 
sobotní památka 

Panny Marie 

Lidečko 
 

Lidečko 

7:00 
 

11:00 

za + Aloise Nováka, + z rodiny a BP pro živou 
rodinu 
svatební mše svatá Hudec - Mikulajová 
 

6. neděle velikonoční 
22. května 

 
 

sbírka na  
pronásledované 

křesťany 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Lidečko 

  

7:30 
 

9:00 
10:30 

 
11:45 
15:00 

za + Boženu Valentovu, + z rodiny a BP pro živou 
rodinu 
za živé a + farníky 
za + Marii Hyžákovu, dar zdraví a BP pro živou 
rodinu 
křest Eliška Bučková 
putovní májová pobožnost k obrázku Panny 
Marie, Matce ustavičné pomoci v Horní Lidči 
 


