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27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  2. října 2022 
 
 

BOHOSLUŽBY OD 2. ŘÍJNA DO 9. ŘÍJNA  2022 
27. neděle v mezidobí 

2. října 
 

 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
 

Lidečko 
Pulčín 

7:30 
9:00 

10:30 
 

11:45 
15:00 

za dožitých 70 let života a BP pro živou rodinu 
za živé a + farníky 
za + rodiče Bělaškovy, + sestru, + neteř a BP pro 
živou rodinu  
křest Eleanor Jana Garguláková a Jan Štěpánek 
za + Jaroslava Válka, + bratra Rostislava, + švagra 
Jana, + rodiče a BP pro živou rodinu 

úterý 4. října 
památka sv. Františka 

z Assisi 

Lidečko 18:00 za + z rodiny Bambuchovy, Důbravovy, 
Pechalovy, + příbuzné z těchto rodin a BP, zdraví 
a ochranu PM pro živé rodiny 

středa 5. října 
 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

16:00 
18:00 

svátost smíření 
za dvoje + rodiče, + z rodiny a dar zdraví a BP pro 
živou rodinu Holcovu 

čtvrtek 6. září 
 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

 
Lidečko 

16:00 
17:00 
18:00 

 
19:00 

svátost smíření pro děti a mládež 
adorace a svátost smíření 
za + manžela Františka a za živou rodinu 
Pechalovu a Skubeňovu 
svátost smíření (3 kněží) 

pátek 7. září 
památka Panny Marie 

Růžencové 
 

 
první pátek 

Lidečko 
Lidečko 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

8 - 18 
8 - 9 

15:30 
16:30 

 
18:00 

celodenní výstav Nejsvětější Svátosti 
svátost smíření 
adorace a svátost smíření 
za živé a + členy živého růžence, BP a ochranu PM 
pro jejich rodiny 
za + manžela Bohumila Machalu, + rodiče z obou 
stran, + z rodiny Vozákovy, dar zdraví a BP pro 
živou rodinu  

sobota 8. října 
sobotní památka 

Panny Marie 

Lidečko 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:00 
9:30 

 
11:00 

za živé a + členy živého růžence  
křest Gabriela Durdilová, Dominik Dittrich a Julie 
Mrnuštíková 
svatební obřad Tureček - Mužikovská 

28. neděle v mezidobí 
9. října 

 
sbírka na Farní 

centrum 
 

 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:30 
9:00 

10:30 
11:45 
14:00 

 
17:00 

za živé a + farníky 
za + Boženu Matyášovu (1. výročí) 
za syna Roberta a za + z rodiny Paláčkové  
křest Eliáš Cahel 
žehnání sochy Panny Marie Lurdské nad vlakovou 
zastávkou (nad Bojdama) 
večer chval 

 

 

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
V úterý 4. října v 19:00 se koná na faře setkání pastorační rady farnosti. Srdečně zvu všechny 
členy. Budeme tvořit pastorační plán na další rok. 
 

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
Dominik Tureček, Bystřice okr. Frýdek Místek a Monika Mužikovská, Střelná uzavřou  
v sobotu 8. 10. 2022 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku církevní manželství.  
 

PŘÍPRAVA BIŘMOVANCŮ 
Tento týden budou mít biřmovanci setkání ve skupinkách. 
 

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN  
Stále se můžete přihlašovat na pouť na sv. Hostýn. Odjezd je ve středu 12. 10. ze všech 
autobusových zastávek v Horní Lidči a Lidečku v 7:00. Předpokládaný návrat bude kolem      
16. hodiny. Zapisovat se můžete v sakristii, cena je 200 Kč. Zaplaťte prosím při zapisování. 
 

KONFERENCE SPOLEČENSTVÍ VE ZLÍNĚ 7. - 9. 10. 2022 
Přijměte pozvání na konferenci SPOLEČENSTVÍ, která proběhne 7.-9.10.2022 ve Zlíně                        
v Kongresovém centru. Konference je určena pro všechny ty, kteří jsou zapojeni do 
křesťanských společenství, nebo by se chtěli do nějakého takového  společenství zapojit. Je 
určena i pro ty, kteří by chtěli nějaké společenství založit a neví jak na to. Informace a 
přihlašování na akci najdete na https://www.credonf.cz 
 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Tento týden budu navštěvovat nemocné. Ve středu Horní Lideč, ve čtvrtek Lidečko 
(dolňansko) a v pátek Lidečko (horňansko), vždy od 9:00 hodin. 
 

VEČER CHVAL 
Příští neděli 9. 10. jste všichni srdečně zváni na večer chval. Začátek je v 17 hodin ve farním 
kostele. Přijďte Pánu Bohu poděkovat za jeho dary, svěřit mu své starosti a chválit ho, že nás 
vede a ochraňuje i v této pohnuté době. 
 

ŽEHNÁNÍ SOCHY PANNY MARIE LURDSKÉ 
Možná jste někteří zjistili, že se nad vlakovou zastávkou (nad Bojdama) objevil nový kříž. 
Postavili ho tam na poděkování chlapi, kteří v naší farnosti dělali Exodus 90. Vzniklo tak místo, 
kde si člověk může sednout, modlit se a rozjímat. Postupně vznikla myšlenka umístit zde také 
sochu Panny Marie Lurdské. Už teď zde chodí lidé a přichází prosit za tělesná i duchovní 
uzdravení. Kříž jsme požehnali už na jaře, ale socha Panny Marie ještě požehnaná není. Proto 
vás zvu na její slavnostní požehnání příští neděli 9. 10. odpoledne. Sraz bude u vlakového 
mostu u Bučků v 14:00. Společně se cestou pomodlíme růženec. 
 

PŘÍSPEVEK ČLENŮ ŽIVÉHO RŮŽENCE 
Prosíme členy živého růžence v Horní Lidči o příspěvek 150,- Kč. Vybírat se bude během 
měsíce října, tak jak jste zvyklí. 
 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: 2 Král 5,14-17 * Náman se vrátil k Božímu muži a vyznal Pána 
Mezizpěv: Žl 98 * Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů 
2. čtení: 2 Tim 2,8-13 * Když vytrváme, budeme s Kristem kralovat 
Evangelium: Lk 17,11-19 * Nikdo se nenašel, aby vzdal Bohu chválu, než tento cizinec.  


