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POZVÁNÍ NA 14. FARNÍ PLES 
Přijměte srdečné pozvání na 14. farní ples, který se koná v sobotu 4. února 2023 v KD 
v Lidečku. Začátek v 19:30, vstupné 180,- Kč. K tanci a poslechu hraje skupina VIVIAN Band. 
Vstupenky se budou prodávat od pondělí 16. 1. v KD v Lidečku u Petry Františákové a 
v Betlémě v Horní Lidči u Lucie Manové. Prosíme štědré farníky o dar do tomboly nebo o 
příspěvek do kasičky. Chtěl bych pozvat na ples také mladé z farnosti, zvláště naše 
biřmovance (pro vás a pro všechny studenty je cena vstupného poloviční 90,- Kč). 
 

ORGANIZAČNÍ SCHŮZKA NA FARNÍ PLES 
Další organizační schůzka na farní ples bude ve čtvrtek 19. ledna v 19:00 na faře. 
 

PŘEDNÁŠKA PAVOLA STREŽA 
v úterý 17. 1. v 19:00 se koná v kostele ve Francově Lhotě další přednáška Pavola Streža (mše 
svatá v 18:00). Tentokrát s názvem „Odpustit svým bližním - kdo je můj bližní.“  Velmi 
aktuální a potřebné téma napříč všemi generacemi! 
 

PŘEDSTAVOVÁNÍ PRVOKOMUNIKANTŮ 
Obřad představování dětí, které půjdou letos k 1. svatému přijímání, bude při mši svaté 
v neděli 29. ledna v 9:00 v Horní Lidči a v 10:30 v Lidečku. Tímto obřadem začíná dětem a 
rodičům bezprostřední fáze přípravy na přijetí eucharistie. Budeme se za ně více modlit a 
duchovně jim pomáhat na cestě za Kristem. Společný nácvik na tento obřad a zdobení 
rodinných modlitebních svící bude příští neděli 22. ledna ve Farním centru v Lidečku. Setkání 
zahájíme ve 14:00 adorací a svátostným požehnáním v kostele v Lidečku.  
 

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 
Papež František stanovil, že 3. neděle v mezidobí se bude v katolické církvi po celém světě 
slavit jako neděle Božího slova. Konkrétní návrhy, jak se více zaměřit na Písmo svaté a jakým 
způsobem ho šířit, najdete na internetových stránkách Biblického díla www.biblickedilo.cz.  

 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 
Od středy 18. ledna se koná v celé církvi týden modliteb za jednotu křesťanů. Připojme se k 
touze samotného Ježíše Krista, který ve večeřadle prosil za jednotu svých učedníků a všech, 
kdo uvěří v jeho jméno. Každý den po mši svaté bude četba části Kristovy velekněžské 
modlitby, krátké zamyšlení z dokumentů církve, modlitba za jednotu křesťanů a na závěr 
zpěv písně č. 910 „Jeden Pán, jedna víra“.  
 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU 
Hromniční pouť matek ve Šternberku se koná v sobotu 4. února 2023. Odjezd autobusu 
z Horní Lidče od kostela v 7:00 a postupně ze všech zastávek. Přihlásit se můžete do neděle 
29. ledna v sakristii. Cena je 300,- Kč. Platí se při zapisování. 
 

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT 
Charita Vsetín vás dnes 15. 1. v 16:00 srdečně zve do farního kostela na Vsetín na 
Tříkrálový koncert. Učinkuje ženský pěvecký sbor Divinum Wallachian Choir a Polanský 
žesťový kvintet.  
 

INTIMITA V MANŽELSTVÍ 
Centrum pro rodinu Valašské Klobouky pořádá pro manžele a rodiny roční cyklus 
přednášek s názvem „K SOBĚ“. První setkání s názvem „Intimita v manželství“ se koná 
dnes 15. 1. od 14:30 na pastoračním domě a v kostele ve Valašských Kloboukách.  

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS A) 
1. čtení: Iz 8,23b-9,3 * V Galileji pohanů vidí lid veliké světlo. 
Mezizpěv: Žl 27 * Hospodin je mé světlo a má spása 
2. čtení:  1 Kor 1,10-13.17 * Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi námi roztržky. 
Evangelium: Mt 4,12-23 * Pojďte za mnou a udělám z vás rybáře lidí. 

BOHOSLUŽBY OD 15. LEDNA  DO 22. LEDNA 2023 
neděle 15. ledna 

2. neděle v mezidobí 
 

sbírka na SSM  
v Lisabonu 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
 

Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 

 
 

14:00 

za + z rodiny Kubicové a BP pro živou rodinu  
za + Antonii a Miroslava Miklovy, DvO a BP pro 
živou rodinu 
za + Annu a Antonína Čížovy, všechny + z rodiny, 
DvO a BP a ochranu PM pro živou rodinu 
(při mši svaté křest Jan Pícha) 
adorace a svátostné požehnání 

pondělí 16. ledna Lidečko 18:00 zádušní mše svatá za + Josefa Jandla staršího 
úterý 17. ledna 

památka sv. Antonína, 
opata 

Lidečko 
 

18:00 
 

za + rodiče Smolíkovy, + dceru Ludmilu, + zetě a 
BP a DvO 

středa 18. ledna 
památka Panny Marie, 

Matky jednoty 
křesťanů 

Hor. Lideč 
 

18:00 
 

za dar zdraví, dary Ducha svatého pro 
biřmovance, pomoc Boží a ochranu PM pro celou 
rodinu 

čtvrtek 19. ledna 
 

Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za + Boženu Gargulákovu (1. výročí)  

pátek 20. ledna 
 

mše svatá pro  
rodiče a děti 

 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 
 

15:30 
16:30 
18:00 

 

adorace a svátost smíření 
zádušní mše svatá za Vladimíra Enderleho 
za živou a + rodinu Vokřálovu a Venclovu a BP pro 
živé z rodiny 

sobota 21. ledna 
památka sv. Anežky 

Římské, panny a muč.  

Lidečko 
Lidečko 

7:00 
11:00 

za + manžela, dvoje + rodiče a BP pro živou rodinu 
křest Šimon Zimek 

neděle 22. ledna 
3. neděle v mezidobí 

 

neděle Božího slova 
 

sbírka na Katolické 
biblické dílo 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 

 
14:00 
17:00 

za živé a + farníky 
za + manžela, rodiče, sourozence, DvO, dar zdraví 
a Boží pomoc a ochranu PM pro rodinu Slánskou 
za + Josefa Hyžáka, + rodinu Vaculčíkovu, + syny a 
snachu a BP pro živou rodinu 
adorace za prvokomunikanty a sv. požehnání 
večer chval 


