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2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ  2. ledna 2022 
 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (CYKLUS C) 
1. čtení: Iz 40,1-5.9-11 * Zjeví se Hospodinova velebnost; každé tělo uzří jeho spásu. 
Mezizpěv: Ž 104,1b-3a.3b-4.24-25.27-28.29-30 * Veleb, duše má, Hospodina! 
2. čtení: Tit 2,11-14;3,4-7 *Spasil nás v koupeli znovuzrození a obnovení Duchem svatým. 
Evangelium: Lk 3,15-16.21-22 * Když byl Ježíš pokřtěn a modlil se, otevřelo se nebe. 

 

BOHOSLUŽBY OD 2. LEDNA DO 9. LEDNA 2022 
2. NEDĚLE PO 

NAROZENÍ PÁNĚ 
 

2. ledna  

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 

7:30 
9:00 

 
10:30 

 

za + Marii Plškovu, + rodiče a BP pro živou rodinu 
za + rodiče Slánské, DvO a ochranu Panny Marie 
pro živou rodinu 
za živou a + rodinu Kurtinovu, za dar zdraví, 
ochranu PM a BP pro živou rodinu 

středa 5. ledna 
 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 

17:00 
18:00 

19 - 20 

svátost smíření 
na úmysl dárce  
svátost smíření (2 kněží) 

čtvrtek 6. ledna 
slavnost  

ZJEVENÍ PÁNĚ 
 

doporučený  
zasvěcený svátek 

Lidečko 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

9:00 
 

15 - 16 
16:30 

 
18:00 

za + Emanuela a Helenu Vittekovy, + sourozence 
a duše v očistci 
svátost smíření pro děti a mládež 
za dvoje + rodiče, jejich + děti a příbuzné, DvO       
a BP a ochranu PM pro živé rodiny  
za tříkrálové koledníky a jejich rodiny 

pátek 7. ledna 
první pátek 

Lidečko 
Lidečko 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 

8 - 18 
8 - 9 

15:30 
16:30 
18:00 

celodenní tichá adorace 
svátost smíření 
adorace a svátost smíření 
za + rodiče Matušincovy, DvO a BP pro ž. rodinu 
za + Antonína Garguláka, dvoje + rodiče a BP pro 
živou rodinu 

sobota 8. ledna 
sobotní památka 

Panny Marie 

Lidečko 
Lidečko 

Hor. Lideč 

7:00 
9:00 
9:30 

za + manžela, živé a + z rod. Čížovy a Kozubíkovy 
požehnání tříkrálovým koledníkům 
požehnání tříkrálovým koledníkům 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 
 

9. ledna  
 

končí vánoční doba 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

Lidečko 
Lidečko 

 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
 

11:45 
14:00 

 

za všechny pokřtěné děti v roce 2021                          
a požehnání pro jejich rodiče a všechny z rodiny 
za + rodiče Krajčovy a Petrůjovy, + z rodiny a BP 
a ochranu PM pro živou rodinu Petrůjovu 
za živé a + farníky, zvl. za novou pastorační radu 
a požehnání pro její činnost 
udílení svátosti křtu 
adorace a svátostné požehnání 
(setkání s prvokomunikanty a jejich rodiči) 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ (CYKLUS C) 
1. čtení: Iz 60,1-6 * Hospodinova velebnost září nad tebou. 
Mezizpěv: Ž 72,1-2.7-8.10-11.12-13 * Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.  
2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6 * Nyní bylo oznámeno, že také pohané mají stejná dědická práva. 
Evangelium: Mt 2,1-12 * Přišli jsme od východu poklonit se králi. 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 
Ve čtvrtek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně - sv. Tří králů. Je to doporučený zasvěcený svátek. 
Přijďte na bohoslužby jako v neděli. Přineste si k požehnání vodu do svých domovů. Také se 
žehná zlato, kadidlo a křída. 
 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
Setkání prvokomunikantů a jejich rodičů se uskuteční příští neděli 9. ledna v 14:00 v 
kostele v Lidečku. Zahájíme adorací, po které bude následovat katecheze o křtu. Účast dítěte 
a alespoň jednoho z rodičů je povinná.  
 

SETKÁNÍ BIŘMOVANCŮ 
Tento týden mají biřmovanci setkání ve skupinkách. V pátek v 19:00, v sobotu v 8:00 a 
v neděli v 15:00. 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Prosím mladé z řad biřmovanců, aby se přihlásili jako vedoucí skupinky při Tříkrálové sbírce. 
V Lidečku se zatím nikdo ochotný nenašel! Přihlašujte se, co nejdříve na email: 
mkhl159@seznam.cz (pro Horní Lideč) a lenka.ryzová@centrum.cz (pro Lidečko). Koledníci 
budou vycházet po společném požehnání v sobotu 8. ledna v 9 hodin (v Lidči v 9:30). Když 
vás koledníci nenavštíví nebo je nebudete chtít osobně přijat, můžete přispět do pokladničky 
v kostele nebo na obecním úřadě. Předem děkujeme za vaši štědrost.  
 

POUŤ DO FILIPOVA 
Otec Josef Červenka vás zve na noční pouť do Filipova. Odjezd z Horní Lidče bude ve středu 
12. ledna v 17:20 od kostela a z Lidečka v 17:30 od obecního úřadu. Zastavíme se na mši sv. 
v 19:00 v Soběchlebích, po které vyjedeme na noční cestu se zdravotními zastávkami do 
Filipova. Mše sv. začíná ve 4:00. Na zpáteční cestě se pomodlíme za naše rodiny u hrobu sv. 
Zdislavy v Jablonném pod Ještědí. Návrat ve čtvrtek 13. ledna k večeru. Cena: 700,-Kč, 
studenti 400,-Kč. Přihlaste se do 10. ledna na email: farasobechleby@seznam.cz, na tel. čísle 
731 621 105 nebo v sakristii. 
 

Sbírky v prosinci 2021 Lidečko 7:30 Horní Lideč 9:00 Lidečko 10:30 
5.12. 6478,- 6974,- 5255,- 
8.12. 2534,- 2058,- 1942,- 
12.12.  Farní centrum 27160,- 18390,- 33270,- 
19.12.   7534,- 6493,- 9775,- 
24.12.         7090,- 7203,-  
25.12. 8591,- 11259,- 13168,- 
26.12. 7345,- 8649,- 10198,- 

 

Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí! 


