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2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  16. ledna 2022 
 

 
 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Neh 8,2-4a.5-6.8-10 * Četlo se v knize Božího zákona, a pochopili, co se četlo. 
Mezizpěv: Žl 19,8.9.10.15 * Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.  
2. čtení:  1 Kor 12,12-30 *  Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd. 
Evangelium: Lk 1,1-4;4-14-21 * Dnes se naplnilo toto Písmo.  

 

BOHOSLUŽBY OD 16. LEDNA DO 23. LEDNA 2022 
2. neděle v mezidobí 

 

16. ledna  
 

sbírka na  
Farní centrum 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
 

Lidečko 
 

Lidečko 

7:30 
9:00 

 
 

10:30 
 

17:00 

za živé a + farníky 
na poděkování za dar života s prosbou o dary 
Ducha svatého, BP a ochranu PM pro jubilanta a 
celou živou rodinu 
za + Annu a Antonína Čížovy, všechny + z rodiny, 
ochranu PM a BP pro živou rodinu 
večer chval 

úterý 18. ledna 
památka  

Panny Marie, Matky 
jednoty křesťanů 

Lidečko 18:00 za + manžela, všechny + z rodiny a BP a ochranu 
PM pro živé z rodiny Kubicové z č. 118 

středa 19. ledna Hor. Lideč  18:00 na úmysl dárce 
čtvrtek 20. ledna 

 
Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Smolíkovy, + z rodiny, za dar zdraví a 
BP pro živé rodiny 

pátek 21. ledna 
památka sv. Anežky 

Římské  
 

mše svátá  
pro rodiče a děti  

(9. třída) 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
Lidečko 

15:30 
16:30 

 
18:00 

 
19:00 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Marii a Karla Kubkovy a BP pro živou 
rodinu 
za + manžela Františka, + rodiče a BP pro živou 
rodinu Sekulovu 
biřmovanci společná katecheze (v kostele) 

sobota 22. ledna 
sobotní památka 

Panny Marie 

Lidečko 
Lidečko 

 

7:00 
11:00 

 

za osvobození Kristiána od zlého 
udílení svátosti křtu 
 

3. neděle v mezidobí 
 

23. ledna  
 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 

 
14:00 
16:00 

za živé a + farníky 
za + manžela, dar zdraví a ochranu PM a BP pro 
živou rodinu 
za + Josefa Hyžáka, 2 syny, snachu, všechny + 
z rodiny a BP pro živé rodiny 
adorace a svátostné požehnání 
setkání prvokomunikantů a rodičů 
(výroba modlitebních svíček - Farní centrum) 

PŘEDSTAVOVÁNÍ PRVOKOMUNIKANTŮ 
Obřad představování dětí, které půjdou letos k 1. svatému přijímání, bude při mši svaté 
v neděli 30. 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 před každou mší 
svatou více modlit. 
Společný nácvik na tento obřad a zdobení rodinných modlitebních svíček bude příští neděli 
23. ledna v 16:00 ve Farním centru v Lidečku. 
 

SETKÁNÍ CHLAPŮ 
V pondělí 17. ledna zveme všechny zájemce na společné setkání chlapů. Sejdeme se v 20:00 
v pastoračním centru v Horní Lidči. 
 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
Ve čtvrtek 20. ledna v 20:30 se faře koná ustavující zasedání nové pastorační rady farnosti. 
 

BIŘMOVANCI 
V pátek 21. ledna v 19 hodin pokračuje příprava na biřmování společnou katechezí v kostele. 
 

KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE 
Katecheze Dobrého pastýře pro předškolní děti bude od zítřka pravidelně probíhat v novém 
Farním centru v Lidečku. 
 

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘESŤANŮ 
Od úterý 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“. V neděli bude tato pobožnost odpoledne při požehnání. 
Neprosím však jen za ně, ale i za ty, kteří skrze jejich slovo ve mne uvěří; aby všichni byli jedno 
jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ 
(J 17,20-21) 
 
 
 
 
 
 

 


