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12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  19. června 2022 
 

 

 

 
 

SETKÁNÍ TŘEŤÁKŮ A JEJICH RODIN 
Dnes v neděli 19. 6. se od 14:00 v areálu Farního centra v Lidečku uskuteční oslava a poděkování 
třeťáků a jejich rodin za dar svatého přijímání. Vše bude v 17:00 zakončeno venkovními chválami.  
 

OSLAVA DNE OTCŮ 
Dnes slavíme den otců a tak bych chtěl všem tatínkům a dědečkům popřát, ať jsou pro své rodiny 
opravdovou oporou a v tomto rozbouřeném světě majákem, který vede k Bohu. Chtěl bych 
právě u této příležitosti pozvat všechny chlapy z farnosti do prostranství za restaurací Formanka 
v Lidečku na PETANQUE a MÖLLKY. Společně si zahrajeme, popovídáme a dáme nějaké pivko. 
Akce se koná zítra v pondělí 20. 6. od 18 hodin.  
 

POUŤ BISKUPŮ, KNĚŽÍ A JÁHNŮ NA HOSTÝNĚ 
Pouť biskupů, kněží a jáhnů naší olomoucké arcidiecéze za vlastní posvěcení se koná 
toto úterý 21. června na Svatém Hostýně. V 9:00 zahájíme pouť společnou adorací a v 9:30 
bude mše svatá. Srdečně vás zvu k modlitbám za kněze a k účasti na této pouti. 
 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ FRANTIŠKA ŠARYHO  
Kněžské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 25. 6. v 9:30 z rukou 
otce arcibiskupa Jana Graubnera tito jáhnové: František Šary z farnosti Lidečko, Pavel Fiala 
z farnosti Dřevohostice, Josef Biernát z farnosti Bánov a Lukáš Gelnar z farnosti Velehrad. 
Autobus na svěcení už je plný. Odjíždí v 7:00 z Hor. Lidče od kostela a dále bude zastavovat 
v Lidečku u obecního úřadu. Cena autobusu 200,- Kč, děti a mládež zdarma. Na svěcení je možné 
jet také vlakem (odjezd z Hor. Lidče v 6:23 a z Lidečka 6:26) nebo vlastními auty. Přijeďte 
Františka i ostatní kandidáty kněžství v hojném počtu podpořit a modlit se za ně. To, že máme 
mezi sebou kněze, je veliký dar. Není to nic samozřejmého! V obou kostelích můžete do 
označených pokladniček Františkovi přispět na primiční dar. 
 

TRIDUUM MODLITEB MATEK  
Srdečně zveme všechny maminky a babičky k modlitbě za naše děti a rodiny. V pátek 24. 6. 
a v sobotu 25. 6. v Horní Lidči po mši svaté a v neděli 26. 6. v 18:00 v Lidečku. Budeme také 
prosit za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti. 
 

ROZLOUČENÍ S OTCEM ARCIBISKUPEM  
Všichni věřící z celé arcidiecéze jsou srdečně zváni ve čtvrtek 30. 6. v 17 hodin do Olomouce na 
mši svatou u příležitosti výročí posvěcení katedrály. Při mši svaté poděkujeme otci arcibiskupovi 
Janovi za jeho dlouholetou službu a budeme mu vyprošovat hojnost milostí v jeho novém poslání 
v Praze. Po mši svaté jste zváni k přátelskému setkání vedle katedrály. Otec Stanislav z Francovy 
Lhoty organizuje autobus a mají ještě volná místa, klidně se můžete u něj přihlásit. 
 

ÚKLIDOVÉ SKUPINKY V LIDEČKU 
Dnes bych vás chtěl jako duchovní otec farnosti požádat o pomoc. Sami víte, jaké by to bylo, 
kdyby u vás doma nechtěly vaše děti uklízet nebo jakkoli pomáhat. Kdyby to nechávaly jen na ty 
druhé… že to „někdo“ udělá. Náš kostel, kde se scházíme, má být pro nás věřící druhým 
domovem. Schází se nás zde každou neděli opravdu hodně, ale jen někteří se zapojují do jeho 
úklidu. Všem, kteří to děláte, bych chtěl moc poděkovat. V některých skupinkách jsou jen samí 
starší lidé a potřebují posílit. V Lidečku máme 12 úklidových skupinek, v Horní Lidči jich je 25!!! 
Chtěl bych vás tedy poprosit, abyste tuto službu nenechávali na druhé a všechny rodiny i všechny 
generace jste se zapojili. Věřím, že se nenecháte zahanbit a o svůj kostel se postaráte. Nově 
vytvořené skupinky i jednotlivci se můžete nahlašovat Marušce Smolíkové. Díky.  

 

 LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: 1 Král 19,16b.19-21 * Elizeus vstal, šel za Eliášem a sloužil mu. 
Mezizpěv: Ž 16,1-2a+5.7-8.9-10.11 * Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem. 
2. čtení: Gal 5,1.13-18 * Byli jste povoláni ke svobodě. 
Evangelium: Lk 9,51-62 * Půjdu za tebou všude, kam půjdeš. 

BOHOSLUŽBY OD 19. ČERVNA DO 26. ČERVNA 2022 
12. neděle v mezidobí 

19. června 
 

sbírka na Farní 
centrum 

 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
10:30 

 
17:00 

za + rodiče Karla a Terezii Sekulovy, + zetě a BP     
a ochranu PM pro živou rodinu 
za živé a + farníky 
za + manžela Aloise, dvoje + rodiče, + z rodiny        
a za zdraví a BP pro živou rodinu Bučkovu  
venkovní večer chval v areálu Farního centra  

úterý 21. června 
památka sv. Aloise 
Gonzagy, řeholníka 

Hostýn 
Lidečko 

9:30 
18:00 

pouť kněží za vlastní posvěcení 
za + rodinu Smolíkovu, + rodiče z obou stran 

středa 22. června 
 

Hor. Lideč 18:00 za živé a + farníky (mše sv. z vigilie sv. Jana) 
 

čtvrtek 23. června 
slavnost  

NAROZENÍ SV. JANA 
KŘTITELE 

Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

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

pátek 24. června 
slavnost 

NEJSVĚTĚJŠÍHO 
SRDCE JEŽÍŠOVA 

 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

15 - 16 
16:00 
16:30 

 
18:00 

svátost smíření 
smírná adorace a zasvěcení Božskému Srdci 
za zemřelého Pavla Bělotu, zemřelé z rodiny a BP 
pro živou rodinu 
za + Ivanku Matochovu a dar zdraví pro živou 
rodinu  
po mši sv. adorace a zasvěcení Božskému Srdci 

sobota 25. června 
památka 

Neposkvrněného 
srdce Panny Marie 

Olomouc 
katedrála 

Hor. Lideč 

9:30 
 

18:00 

mše svatá u příležitosti kněžského svěcení jáhna 
Františka Šaryho 
za + manžela, + rodiče, sourozence, dary Ducha 
sv. a ochranu PM pro živou rodinu Matušincovu 
mše svatá s nedělní platností 

13. neděle v mezidobí 
26. června 

 
 

Lidečko 
Lidečko 

 
Velehrad 

 

7:30 
10:30 

 
15:00 

 

za + z rodiny Hačundové a Odehnalové 
za + maminku Jarmilu, + rodiče Haspalovy,               
+ z rodiny a BP pro živou rodinu 
primice P. Lukáše Gelnara, bývalého jáhna 
z Valašských Klobouk  


