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3. NEDĚLE ADVENTNÍ    11. prosince 2022 

 

 
 

NEDĚLNÍ ADORACE RODIN 
Přijďte i dnes za Pánem Ježíšem v Nejsvětější svátosti a svěřte mu svou rodinu i celou naši 
farnost. Dnes se budeme modlit hlavně za manžele a jejich vzájemnou lásku a věrnost.  
 

VÁNOČNÍ MISIJNÍ JARMARK V HORNÍ LIDČI 
Misijní klubko z Horní Lidče vás zve dnes po mši sv. na vánoční misijní jarmark. Můžete se 
těšit na kávu, čaj nebo nějakou napečenou dobrotu.  

 

NABÍDKA KNIH NA VÁNOCE 
Dnes naposledy si můžete vzadu na stolku objednat křesťanské knihy. 
 

VÁNOČNÍ PŘESPÁVAČKA NA FAŘE PRO DĚTI (4. - 6. TŘÍDA)  16. - 17. 12. 
Do dnešní půlnoci se můžete přihlašovat na vánoční přespávačku. Podrobné 
informace a přihlašování: https://forms.gle/8agzUJq1S9aHeZo18  
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023  
Prosíme vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky z loňského roku, aby potvrdili svou účast i pro rok 
2023 na email: mkhl159@seznam.cz (pro Horní Lideč) a lenka.ryzova@centrum.cz (pro 
Lidečko) do úterý 13. 12. 2022. Vítáme nové tváře z řad mladších maminek a tatínků, a také 
středoškoláků a vysokoškoláků.  

 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Dnes naposledy můžete v sakristii nahlásit své nemocné. Budu je navštěvovat zítra v pondělí 
12. 12. od 8:00 hodin. Pravidelné návštěvy nemocných budou jako obvykle: Horní Lideč ve 
středu, Lidečko dolňansko ve čtvrtek (až od 13:00) a Lidečko horňansko v pátek. 
 

VÁNOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ 
Využijte během tohoto týdne příležitost k vánoční svátosti smíření, zvláště v sobotu od 9 do 
11 hodin, kdy bude v Horní Lidči i v Lidečku zpovídat na každém místě 5 kněží. 
V předvánočním týdnu už budu zpovídat pouze v úterý a ve středu.  
 

POUŤ DO FILIPOVA  
Chceme pokračovat v tradici, kterou zavedl otec Josef Červenka a vyrazit na pouť do Filipova 
v Severních Čechách. Odjezd bude ve čtvrtek 12.1. večer a návrat v pátek 13.1. ve večerních 
hodinách. Pouť zahájíme modlitbou u hrobu o. Josefa a mší svatou v Újezdci. Také se setkáme 
s otcem Antonínem Komanem a na zpáteční cestě navštívíme hospic v Hořicích. Cena dospělí 
900,- Kč a mládež 500,- Kč. Zapisujte se v sakristii (záloha 500,- Kč) nebo u Františka Váni.   
 

VÁNOČNÍ KONCERT DH LIDEČANKA  
Vánoční koncert dechové hudby Lidečanka se koná v neděli 18. 12. v 17:00 v Trezoru přírody 
v Horní Lidči a 28. 12. v 15:00 v KD v Lidečku. Všichni jste srdečně zváni. 
 

PŘEDNÁŠKA PAVOLA STREŽA 
v úterý 13. 12. v 18:00 se koná v kostele ve Francově Lhotě další přednáška Pavola Streža. 
Tentokrát s názvem „Moje děti nechtějí chodit do kostela, co stím.“  Všichni jste zváni! 

 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 4. NEDĚLE ADVENTNÍ (CYKLUS A) 
1. čtení: Iz 7,10-14 * Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel. 
Mezizpěv: Ž 24,1-2.3-4ab.5-6 * Ať vejde Hospodin, on je král slávy! 
2. čtení: Řím 1,1-7 * Ježíš Kristus, z rodu Davidova, syn Boží. 
Evangelium: Mt 1,18-24 * Ježíš se narodí z Marie, zasnoubené Josefovi, synu Davidovu. 

BOHOSLUŽBY OD 11. PROSINCE DO 18. PROSINCE 2022 
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 

11. prosince 
 
 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

10:30 
12 - 15 

17:00 

za + Marii Talašovu a ostatní + z rodiny 
za + Vladislava Chovance (1. výročí úmrtí) 
za živé a + farníky 
adorace rodin (modlíme se za manžele) 
večer chval 

pondělí 12. prosince Hor. Lideč 6:15 roráty - za + syna, všechny + z rodiny, dar zdraví a 
BP pro živou rodinu Žídkovu a Důbravovu 

úterý 13. prosince 
památka sv. Lucie 

panny a mučednice 

Lidečko 6:15 roráty - za + manžele Dobromilu a Františka 
Kocourkovy, + rodiče, + sourozence a DvO 

středa 14. prosince 
památka sv. Jana od 
Kříže, kněze a učitele 

církve  

Hor. Lideč 
 
 

6:15 
 
 

roráty - za + rodiče Povalačovy, dar zdraví a BP 
pro živé rodiny 

čtvrtek 15. prosince 
 

Lidečko 
Lidečko 

 

16:00 
18:00 

 

adorace a svátost smíření 
za + manžela, + zetě, + rodiče, dar zdraví a BP pro 
živou rodinu Molkovu   

pátek 16. prosince 
 

mše svatá pro  
rodiče a děti 

 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
Lidečko 

14:30 
16:30 

 
18:00 

 
19:00 

adorace a svátost smíření 
za + manžela, jeho + rodiče, + sourozence a BP 
pro živou rodinu Řehákovu 
za + rodiče, jejich + děti a Boží ochranu pro živé 
rodiny 
chvály se skupinou ADORARE 

sobota 17. prosince 
výroční den narození 

papeže Františka 
  

Lidečko 
Lidečko 

7:00 
9 - 11 

roráty - za + Josefa Řepu (10. výročí) 
společná svátost smíření (Lidečko i Hor. Lideč) 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 
18. prosince 

 
 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
10:30 

 
12 - 15 

za + tatínka Jana Šimaru s prosbou o BP pro děti s 
rodinami 
za živé a + farníky 
za + manžela, 2 + rodiče, + sourozence, + vnuka 
Šimonka a BP a ochranu PM pro ž. r. Matyášovu 
adorace rodin (za biskupy, kněze a  jáhny) 

Sbírky v listopadu  Lidečko 7:30 Hor. Lideč 9:00 Lidečko 10:30 
1.11.   všech svatých 3045,- 2266,- 2677,- 
6.11.  charita 18893,- 15965,- 13758,- 
13.11. 6701,- 7097,- 7204,- 
20.11.   hody 21316,- 13735,-  22928,-  
27.11. 7555,- 6787,- 9872,- 


