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4. NEDĚLE POSTNÍ  27. března 2022 
 

 
 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 5. NEDĚLE POSTNÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Iz 43,16-21 * Hle, činím věci nové a napojím svůj lid. 
Mezizpěv: Žl 126,1-6 * Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost. 
2. čtení: Flp 3,8-14 * Nedbám na to, co je za mnou, ale ženu se k tomu, co je přede mnou. 
Evangelium: Jan 8,1-11 * Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první. 
 

 

BOHOSLUŽBY OD 27. BŘEZNA DO 3. DUBNA 2022 
4. neděle postní 

27. března  
 

 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
 

Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

10:30 
 

14:00 
18:00 

za živé a + farníky 
za + Miroslava Vaňka a živou a + rodinu 
za + Aloise Rumánka, + prarodiče, DvO a BP pro 
živou rodinu Bučkovu 
Lidečko,  H. Lideč  pobožnost KC - schola 
modlitební triduum matek a otců 

úterý 29. března Lidečko 
Lidečko 

 

17:00 
18:00 

 

svátost smíření 
na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o 
BP a pomoc do dalších let 

středa 30. března Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

17:00 
18:00 

svátost smíření 
za + rodiče Rusovy, + dceru a BP a ochranu PM 
pro živou rodinu 

čtvrtek 31. března 
 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 
19:00 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Filákovy z obou stran, BP pro ž. rodinu  
svátost smíření (2 kněží)  

pátek 1. dubna 
 

 

Lidečko 
Lidečko 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 
Lidečko 

 

8 - 17 
8 - 9 

15:00 
16:00 
16:30 
17:30 
18:00 

 

tichá adorace 
svátost smíření 
adorace a svátost smíření 
pobožnost KC - prvokomunikanti 
za + Josefa a Marii Klišovy a BP pro živou rodinu 
pobožnost KC - prvokomunikanti 
za + rodiče Rumánkovy, za + sestru Marii 
Hyžákovu, + švagra a BP pro živou rodinu 

sobota 2. dubna  
 

Lidečko 
 

7:00 
 

za + rodiče Bučkovy, + syna Miloslava, + vnuka 
Františka, BP a dar zdraví pro živou rodinu 

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 

 
 

MODLITEBNÍ TRIDUUM MATEK I OTCŮ  
Dnes večer v 18:00 srdečně zveme do farního kostela v Lidečku všechny maminky a tatínky 
z farnosti k modlitbě za své děti a rodiny. Zvláště přijďte rodiče prvokomunikantů.  
 

BRIGÁDA NA DOKONČENÍ TERASY FARNÍHO CENTRA 
V sobotu 2. a 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. 
 

VELIKONOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ 
Společná velikonoční svátost smíření proběhne v naší farnosti v sobotu před Květnou nedělí 
od 9 do 11 hodin. Podrobný rozpis velikonočního zpovídání v našem děkanátu najdete na 
nástěnce nebo na farních stránkách. 
 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Nemocné budu navštěvovat až v týdnu před Květnou nedělí. Do příští neděle můžete 
v sakristii nahlásit nemocné, ke kterým nechodím pravidelně každý měsíc.  
 

BIŘMOVANCI 
Biřmovanci mají příští týden setkání po skupinkách. 
 

PRODEJ MEŠNÍHO VÍNA A VELIKONOČNÍCH SVÍCÍ  
Po mších svatých příští neděli 3. dubna si v Lidečku i v Lidči budete moci zakoupit mešní víno 
z Arcibiskupských sklepů. Také si budete moci zakoupit malé velikonoční paškály. 
 

MISIJNÍ ŠTRŮDLOVÁNÍ A MISIJNÍ KAVÁRNA  
V neděli 3. dubna po ranní i hrubé mši svaté jste zváni do Farního centra v Lidečku na misijní 
štrůdlování (můžete se zapojit a přinést vlastní štrůdl v sobotu od 18 do 19 hod. na faru) a na 
šálek dobré kávy. Děti z Misijního klubka budou také prodávat přírodní mýdla vlastní výroby.  
Výtěžek z akce bude použit na konkrétní pomoc dětem na Ukrajině. 
 

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA MLADŠÍCH 
Ministrantská schůzka mladších bude v sobotu 2. 4. od 9:00. Vezměte si i věci do tělocvičny. 
 

NOVĚ ADOPTOVANÝ CHLAPEC VE FARNOSTI 
Asi před měsícem a půl se stal novým členem naší farnosti chlapec jménem Ahsis. Stal se 
dalším dítětem, kterého naše farnost adoptovala. V současné době tak máme opět dvě 
adoptované děti: Bohdanu z Běloruska a Ashise z Indie. Ahsisovi je necelých 7 let. Navštěvuje 
školu St. Mary´s School. Jeho otec se jmenuje Samson a je fotograf. Jméno matky je 
Rajeshwari a pracuje jako rolnice. Ashis má jedenáctiletou sestru Ansithu. Ashise nejvíce baví 
kannadština a rád by se stal fotografem. Rád jezdí na kole a doufá, že jednou bude mít vlastní. 
 

DIVADLO TCHÁNI 
Naši divadelní ochotníci znovu oprašují představení Tcháni aneb v čem vězí potíže, které 
můžete shlédnout v pátek  1. 4. 2022  v 19.30 hod. v Lidečku ve Společenském centru a v 
neděli 3. 4. 2022 v 17.00 hod. v Horní Lidči v Trezoru přírody. Veškerý dobrovolný příspěvek 
bude použit na aktuální potřebnou pomoc na Ukrajině. Děkujeme. 
 
 

Sbírky v únoru 2022 Lidečko 7:30 Horní Lideč 9:00 Lidečko 10:30 
6.2.    6267,- 6999,- 5016,- 
13.2.  Farní centrum  23160,- 18677,- 18832,- 
20.2.   6849,- 6733,- 8391,- 
27.2.  Ukrajina 79847,- 68440,- 81661,-  


