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DUCHOVNÍ OBNOVA S MISIONÁŘEM P. LUDVÍKEM MÁLKEM SVD - 10. 12. 2022  
Zahájení v 14:00 v KD v Lidečku, závěr v 17:00 adorace a mše sv. v kostele. Přihlašujte se na 
farním webu nebo v obou kostelích v sakristii (do 6. 12.), cena 100,-Kč (studenti 50,- Kč). 
VÝSTAVA BETLÉMA PANA ALOISE ZÁDRAPY 
Dnešní neděli po požehnání jste srdečně zváni do Farního centra na slavnostní zahájení 
výstavy vyřezávaného valašského betléma pana Aloise Zádrapy.  

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU  
Dnes v 15 hodin se v Horní Lidči před kostelem koná slavnostní rozsvícení vánočního stromu 
spojené s bohatým doprovodným programem. Všichni jste srdečně zváni. 
NEDĚLNÍ ADVENTNÍ ADORACE RODIN 
Během adventních nedělí vás opět zvu na adoraci rodin. Přijďte i letos za Pánem Ježíšem 
v Nejsvětější svátosti a svěřte mu svou rodinu i celou naši farnost. Příští neděli se budeme  
modlit hlavně za naše děti a mládež. Začneme ve 12 hodin modlitbou Anděl Páně a 
zakončíme v 15 hodin „Korunkou“. Zapište se na adorační službu do připraveného formuláře. 
ZKOUŠKY SBORU NA VÁNOCE 
Zkoušky sboru na Vánoce jsou každý čtvrtek v 19 hodin na faře. Nacvičuje se Pastýřská mše 
od Františka Kolaříka. Zveme všechny zpěváky z Lidečka i Horní Lidče. 
PRODEJ MEŠNÍHO VÍNA 
Příští neděli 4. 12. si bude moci po každé mši svaté zakoupit vína z Arcibiskupských 
zámeckých sklepů z Kroměříže. Při zakoupení lahve podpoříte také naši farnost (20% z tržby).  
MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA 
V neděli odpoledne 4. prosince od 16 do 18 hodin bude na děti v kostele čekat sv. Mikuláš 
s andílky. Přijďte ho pozdravit a poděkovat mu za jeho štědrost.  
ADVENTNÍ AKTIVITY 
Vzadu v předsíni si můžete vzít do rodiny adventní kalendář s myšlenkou na každý den. Také 
si můžete stáhnout na Google Play do mobilu aplikaci Průvodce adventem 2022. Abychom 
podpořili během Adventu společnou modlitbu a četbu Písma sv. v rodinách, připravili členové 
pastorační rady takový farní adventní kalendář s úkolem na každý den. Po mši svaté si ho 
můžete do rodiny vzít. Vezměte si ho pouze ti, kdo vážně uvažujete, že ho budete používat.  
VÍKENDOVKA MLADŠÍ MINISTRANTI 
Pro mladší ministranty chystáme od 10. do 12.12. víkendovku na faře v Bratřejově. Do pátku 
se přihlašujte na romannovak199@gmail.com. Kapacita je jen 15 ministrantů! Neváhejte! 
RORÁTY 
Rorátní mše svaté budou v Lidečku v úterý v 6:15 a v sobotu v 7:00 a v Horní Lidči v pondělí 
a ve středu vždy v 6:15. Děti, shromážděte se s rozsvícenými lampičkami v předsíni kostela. 
Také dospělí choďte na roráty s lampičkami připravovat cestu Pánu. Po rorátech jste srdečně 
zváni na společnou snídani do pastoračního centra. Prosím maminky a babičky letošních 
třeťáků o zapojení do přípravy snídaní. V Lidči se hlaste Lucce Manové a v Lidečku u mě. 
BIŘMOVANCI SKUPINKY 
Biřmovanci mají tento týden setkání po skupinkách. Před každou mší svatou se za ně 
budeme společně modlit a duchovně je tak budeme doprovázet. Modlitba je na lavicích.  
NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Nemocné budu navštěvovat až v týdnu před Vánocemi, od 12. do 18. prosince. Můžete 
nahlašovat v sakristii i ty, ke kterým nechodím pravidelně každý měsíc. 

 

LITURGIE BOŽÍHO 2. NEDĚLE ADVENTNÍ (CYKLUS A) 
1. čtení: Iz 11,1-10 * Podle spravedlnosti bude soudit chudé. 
Mezizpěv: Žl 72 * V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky. 
2. čtení: Řím 15,4-9 * Kristus spasil všechny lidi.  
Evangelium:  Mt 3,1-12 * Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království. 

BOHOSLUŽBY OD 27. LISOPADU DO 4. PROSINCE  2022 
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 

27. listopadu 
 
 

žehnání adventních 
věnců 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
 

Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

10:30 
 

11:45 
14:00 

za + z rodiny Zábnické a BP pro živou rodinu 
za + Marii Matůšovu (1. výročí úmrtí) 
za + rodiče Jugovy, + bratra, + sestru a Boží pomoc 
a ochranu PM pro živou rodinu  
křest Josef a Jiří Slánští 
svátostné požehnání  

pondělí 28. listopadu Hor. Lideč 6:15 roráty - za živé a + farníky 
úterý 29. listopadu 

 
Lidečko 6:15 roráty - za + Annu a Ladislava Chupíkovy, vnuka 

Jaroslava a pravnuka Miroslava 
středa 30. listopadu 
svátek sv. Ondřeje 

Hor. Lideč 6:15 roráty - na poděkování za dožité roky s prosbou 
do dalších let 

čtvrtek 1. prosince 
 

Lidečko 
Lidečko 

 
Lidečko 

17:00 
18:00 

 
19:00 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Annu a Aloise Psotovy, + rodiče z obou 
stran, sourozence a živou rodinu   
svátost smíření (2 kněží) 

pátek 2. prosince 
první pátek 

 
mše svatá pro  
rodiče a děti 

 

Lidečko 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 

8 - 18 
15:30 
16:30 

 
18:00 

 

tichá adorace / 8 - 9 svátost smíření 
adorace a svátost smíření 
za dožitých 50 let života s prosbou o ochranu a BP 
do dalších let 
za + manžela, + rodiče z obou stran, + z rodiny, 
dar víry, BP a ochranu PM pro živou rodinu 
Harnádkovu a Miltovu 

sobota 3. prosince 
památka sv. Františka 

Xaverského, kněze 

Lidečko 
 
 

7:00 
 
 

roráty - za + manžela, dvoje + rodiče, jejich + děti, 
DvO a BP pro rodinu Juráňovu 
 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 
4. prosince 

 
 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

Pulčín 
Lidečko 

7:30 
9:00 

10:30 
11:30 

12 - 15 
15:00 

16 - 18 

za živé a + farníky 
za + manžela u příležitosti 5. výročí úmrtí 
za živou rodinu Krahulíkovu  
křest Vítek Měšťánek 
adorace rodin (modlÍme se za děti a mládež) 
za + Josefa Žídka a Marii Pechalovu (1. výročí) 
„mikulášská návštěva“ v kostele  


