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LITURGIE BOŽÍHO SLOVA KVĚTNÁ NEDĚLE (CYKLUS C) 
1. čtení: Iz 50,4-7 * Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou. 
Mezizpěv: Žl 22,8-9.17-18a.19-20.23-24 * Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? 
2. čtení: Flp 2,6-11 * Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil. 
Pašije: Lk 22,14-23,56 * Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.  
 

 

BOHOSLUŽBY OD 3. DUBNA DO 10. DUBNA 2022 
5. neděle postní 

3. dubna  
 
 

sbírka na  
vnitřní vybavení 
Farního centra 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 

 
11:45 
14:00 

za živé a + farníky 
za + z rodiny Gajdošové a Řehákové, DvO a BP a 
ochranu PM pro živou rodinu 
za živé a + členy SK Lidečko s prosbou o Boží 
požehnání a lásku k fotbalu 
udílení svátosti křtu 
Lidečko,  H. Lideč  pobožnost KC -  manželé 

pondělí 4. dubna Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

svátost smíření 
za + Libora Hyžáka (1. výročí úmrtí) 

úterý 5. dubna Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

15:00 
17:00 
18:00 

pohřeb + Zdenky Bučkové 
svátost smíření 
za + kmotry Vittekovy, + sourozence a DvO 

středa 6. dubna Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

17:00 
18:00 

svátost smíření 
za + Rudolfa Manu, + rodiče, + příbuzné a DvO 

čtvrtek 7. dubna 
 

Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za + manžela, + rodiče z obou stran a BP pro 
živou rodinu Pastorčákovu 

pátek 8. dubna 
 

mládežnická  
mše svatá 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

15:00 
16:00 
16:30 

 
17:30 
18:00 
19:00 

adorace a svátost smíření 
pobožnost KC - misijní klubko 
za lektory, jejich rodiny a za všechny, kdo se 
starají o kostel 
pobožnost KC - mládež (2. stupeň) 
za + Josefa Putalu 
večer chval (mládežnické společenství z Brna) 

sobota 9. dubna  
 

Lidečko 
 

7:00 
 

9 - 11 

na poděkování za 50 let života, BP a ochranu PM 
do dalších let a dary Ducha sv. pro ž. rod. Čížovu 
SVÁTOST SMÍŘENÍ (všichni kněží děkanátu) 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
10. dubna  

 
 

žehnání ratolestí 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

14:00 

za uzdravení srdcí, pokoj a lásku a za živou rodinu 
za živé a + farníky 
za + rodiče Bučkovy, 3 + syny, + zetě Miloslava a 
Jaroslava, tetu Rosarii a BO pro živou rodinu 
venkovní pobožnost KC Lidečko – Horní  Lideč 

 
 

 

PRODEJ MEŠNÍHO VÍNA A VELIKONOČNÍCH SVÍCÍ  
Dnes po mši svaté si v prostorách Farního centra v Lidečku a v Horní Lidči za kostelem můžete 
zakoupit mešní víno z Arcibiskupských sklepů. Také jsou zde k prodeji velikonoční svíce. 
 

MISIJNÍ ŠTRŮDLOVÁNÍ A MISIJNÍ KAVÁRNA V LIDEČKU 
Děti z Misijního klubka v Lidečku vás dnes také zvou na kávu, horký jablečný nápoj a výborný 
štrůdl. Díky všem maminkám a babičkám, které jste se zapojily do pečení. Můžete si také 
koupit voňavá přírodní mýdla jejich vlastní výroby a podpořit tak děti na Ukrajině.  
 

MISIJNÍ JARMARK A MISIJNÍ KOLÁČ V HORNÍ LIDČI 
Misijní klubko z Horní Lidče všechny srdečně zve na Misijní jarmark a Misijní koláč v neděli 
10. 4. po mši svaté do pastoračního centra. Těšit se můžete na výrobky dětí z misijního klubka 
a jejich rodin, na výborné koláče, kávu či čaj a jiné dobroty. Maminky a babičky prosíme o 
pomoc s misijním koláčem. Dobroty můžete nosit do centra přede mší svatou. Děkujeme!  
 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Tento týden budu od 9:00 navštěvovat nemocné. V úterý ty, které jste nahlásili v sakristii, ve 
středu pravidelné nemocné v Horní Lidči a ve čtvrtek a v pátek v Lidečku.  
 

BRIGÁDA NA DOKONČENÍ TERASY FARNÍHO CENTRA 
V sobotu 9. dubna od 7:00 se bude konat velká brigáda na dokončení dřevěné terasy Farního 
centra. Prosím chlapy i biřmovance o pomoc. Nahlašujte se Jindrovi Trochtovi (605 185 207). 
 

VEČER CHVAL NEJEN PRO BIŘMOVANCE 
Tento pátek zveme všechny biřmovance, mladé z farnosti i všechny ostatní na mládežnickou 
mši svatou a večer chval, který povede mládežnické společenství z Brna. Mše svatá i chvály 
budou zaměřeny na přípravu na Velikonoce a na téma odpuštění a smíření. 
 

KVĚTNÁ NEDĚLE 
Na Květnou neděli začínají bohoslužby žehnáním ratolestí mimo kostel. V Lidečku u sochy sv. 
Jana Nepomuckého a v Horní Lidči u kapličky sv. Václava. Potom půjdeme průvodem do 
kostela. Každý si přineste svou ratolest k posvěcení a k oslavě Krista. 
 

KŘÍŽOVÁ CESTA ZA VNITŘNÍ UZDRAVENÍ A ODPUŠTĚNÍ 
Venkovní pobožnost křížové cesty za vnitřní uzdravení a odpuštění se pomodlíme na Květnou 
neděli. Začátek bude u kostela v Lidečku v 14:00. Budeme procházet kolem našich domovů a 
modlit se zvláště za uzdravení všech narušených vztahů. Křížovou cestu povedou akolyté a 
zakončíme ji v kostele v Horní Lidči. 
 

MANŽELSKÉ SETKÁNÍ V KROMĚŘÍŽI 
Sdružení YMCA Setkání vám nabízí ve dnech 2. 7. - 9. 7. 2022 týdenní kurz pro manželské 
páry, který probíhá v Kroměříži. Je to možnost, jak obnovit a prohloubit své manželství. Více 
informací o programu a přihlášku najdete na www.manzele.setkani.org.  
 

VELIKONOČNÍ PŘÁNÍ PRO NAŠE SENIORY 
Děti z Misijního klubka v Lidečku a mladí chtějí před Velikonocemi, v sobotu 9. dubna od 9:00, 
navštívit naše babičky a dědečky starší 80 let a popřát jim požehnané Velikonoce a předat 
malý dáreček. 
 

MINISTRANTSKÝ TÁBOR V POZLOVICÍCH 
Ministrantský tábor bude letos v termínu 31. 7. - 6. 8. 2022 v Pozlovicích. Cena 1500,- Kč. 
Přihlášky budou k dispozici po Velikonocích. Podrobné informace u Romana Nováka. 


