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NÁCVIK MINISTRANTŮ NA PRIMICI 
Všichni ministranti z Lidečka i Horní Lidče se sejdou na nácvik primiční liturgie ve čtvrtek v 
19 hodin u kostela v Lidečku. Vezměte si, prosím, ministrantské obleky na oprání. 
 

PLETENÍ VĚNCŮ NA PRIMICE 
Od středy přinášejte krušpánek k farnímu centru a dávejte ho na připravenou plachtu. 
Samotné pletení věnců bude ve čtvrtek od 13:00. Prosíme o hojnou účast. 
 

POMOC PŘI PŘÍPRAVĚ PRIMICE 
- ve středu od 16:00 umývání podlah, oken a sociálek ve Farním centru 
- ve čtvrtek od 10:00 se bude stavět pódium (je třeba 6 chlapů) 
- v pátek od 16:00 chystání lávek a sektorů (je třeba 8 chlapů) 
Prosím skupinku, která má tento týden úklid v kostele, aby uklidila ve čtvrtek po mši svaté. 
 

„ZELENÉ“ NA PRIMIČNÍ VÝZDOBU 
Prosíme o pomoc s přinesením „zeleného“ (trávy, listy apod.), které by se daly použít na 
květinovou výzdobu na primiční mši. Můžete je nosit ve čtvrtek 7. 7. od 17:30 hod. v Lidečku 
k farnímu centru a v Horní Lidči za kostel. Na obou místech budou připraveny nádoby s 
vodou. Děkujeme! 
 

UDĚLOVÁNÍ NOVOKNĚŽSKÉHO POŽEHNÁNÍ PRO FARNÍKY 
V neděli 10. července ranní mše svatá nebude. První mše bude až v Horní Lidči v 8:30. 
Dopolední mše svaté bude sloužit novokněz otec František a po každé z nich bude udělovat 
jednotlivě po rodinách novokněžské požehnání. Odpoledne bude ještě mše svatá v 15:00 
v kapli na Pulčinách. 
 

 
 

PROGRAM PRIMIČNÍ SLAVNOSTI V LIDEČKU 
 

sobota 9. července 2022 
 
14.20 - rodičovské požehnání v budově obecního úřadu 
 

14.35 - vychází průvod od obecního úřadu 
 

           - možnost svátosti smíření (v kostele i za kostelem) 
           - modlitba růžence před tribunou u kostela  
 

14.50 - žehnání primičního ornátu v kostele 
 

14.55 - vychází liturgický průvod z kostela (ministranti, jáhni a kněží) 
 

15.00 - primiční mše svatá (u kostela sv. Kateřiny v Lidečku) 
 

18.00 - udělování novokněžského požehnání v kostele 
  

Po primiční mši svaté: pohoštění pro řeholníky, řeholnice, bohoslovce, 
jáhny, kněze, pozvané hosty a rodinu v KD v Lidečku  
Pro všechny ostatní na farní zahradě u farního centra          
 

 
 

 

 LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Dt 30,10-14 * Vždyť je ti to slovo velmi blízké, takže ho můžeš zachovávat. 
Mezizpěv: Žl 69,14+17.30-31.36+37 * Hledejte, ubožáci, Hospodina a pookřejete v srdci. 
2. čtení: Kol 1,15-20 * Všecko je stvořeno skrze něho a pro něho. 
Evangelium: Lk 10,25-37 * Kdo je můj bližní? 

BOHOSLUŽBY OD 3. ČERVENCE DO 10. ČERVENCE 2022 
14. neděle v mezidobí 

3. července 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
 

na poděkování za 25 let manželství, za přijaté 
milosti a BP pro živou rodinu 
za + Ivu Slánskou, + rodiče a BP a ochranu pro 
živou rodinu 
za + rodiče Martinkovy, + zetě a Boží pomoc a 
ochranu PM pro živé rodiny 

úterý  5. července 
slavnost  

SV. CYRILA, MNICHA A 
METODĚJE, BISKUPA 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 

16:30 
 

18:00 

za + rodiče Jolanku a Františka Slánské, + syna, + 
dceru, + vnuka, DvO a BP pro živou rodinu 
za + rodinu Brhlovu a Černotovu z Račného a BP 
pro živé rodiny 

středa 6. června 
sv. Marie Goretti, 

panny a mučednice 

Lidečko 
Lidečko 

 

7:00 
8 - 10 

 

mše svatá ( slouží P. Jaromír Zádrapa) 
svátost smíření 

čtvrtek 7. června Lidečko 
Lidečko 

16:00 
18:00 

adorace a svátost smíření (2 kněží) 
za + manžela, + rodiče, + z rodiny a za dar zdraví 
pro živou rodinu Kulíškovu  

pátek 8. června 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

7:00 
15:00 
16:30 

za živé a + farníky  
adorace a svátost smíření 
za + spolužáka Pavla 

sobota 9. července 
 

Lidečko 15:00 PRIMIČNÍ MŠE SVATÁ 
novokněze P. František Šary 

15. neděle v mezidobí 
10. července 

 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

Pulčín 

8:30 
 

10:30 
 

15:00 

za + rodiče, jejich + děti, příbuzné a BP pro živou 
rodinu Chovancovu 
za + manžela, + syna, + bratry, dvoje + rodiče a BP 
a ochranu PM pro živou rodinu 
mše svatá (volný úmysl) 

 

 LITURGIE BOŽÍHO SLOVA SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE (CYKLUS C) 
1. čtení:  Iz 61,1-3a * Bůh mě pomazal a poslal mě zvěstovat radostnou zprávu chudým. 
Mezizpěv: Žl 117,1.2 * Jděte do celého světa a hlásejte evangelium. 
2. čtení: 2 Kor 4,1-2.5-7 * Kážeme, že Ježíš Kristus je Pán, my však že jsme vaši služebníci. 
Evangelium: Lk 10,1-9 * Žeň je sice hojná, ale dělníků málo. 


