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24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  11. září 2022 

 

 

 

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
Libor Gabko, Prlov 165  a Adéla Petrůjová Horní Lideč 240 si udělí v sobotu 17. 9. 2022 
v 11:00 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.  
 

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA 
V sobotu 17. září se od 8:00 na faře uskuteční ministrantská schůzka starších ministrantů 
z Lidečka i Horní Lidče. 
 

MŠE SVATÁ A PŘEDNÁŠKA P. MARKA ORKO VÁCHY 
P. Marek Orko Vácha bude v pátek 16. 9. v 18:15 sloužit mši svatou v kostele sv. Rodiny v 
Luhačovicích a po ní bude mít přednášku Wakan Tanka – hodiny náboženství pro věčné 
začátečníky. Všichni jste srdečně zváni. 
 

VEČER CHVAL 
Příští neděli 18. 9. jste všichni srdečně zváni na večer chval. Začátek je v 17 hodin ve farním 
kostele. Přijďte Pánu Bohu poděkovat za jeho dary, svěřit mu své starosti a chválit ho, že je 
tak dobrý a věrný. 
 

MODLITBA ZA MÍR NA UKRAJINĚ 
Ve středu 14. 9. se v celé Evropě koná tichá adorace za mír na Ukrajině. V Lidečku bude 
adorace od 8:00 do 13:00 a v Horní Lidči od 13:00 do 18:00. Vzadu v kostele se můžete 
zapisovat do adorační služby, aby kostel nezůstal prázdný. 
 

ŽEHNÁNÍ KŘÍŽE NA JANOŠOVÉM VRCHU 
Pobožnost a žehnání kříže na Janošovém vrchu bude z důvodu předpovědi odpoledního 
deště přesunuto na příští neděli 18. září. Tentokrát už to bude za každého počasí. 
 

SETKÁNÍ CHLAPŮ A PETANQUE 
Na začátku nového školního roku zveme znovu všechny chlapy z farnosti na petanque                  
a vzájemné posezení. Začneme mší svatou v Horní Lidči v pátek 16. září v 16:30 a poté se 
přesuneme do prostoru restaurace Formanka v Lidečku.  

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Am 8,4-7 * Proti těm, kteří „chudáka kupují za peníze“. 
Mezizpěv: Žl 113,1-2.4-6.7-8 * Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého. 
2. čtení: 1 Tim 2,1-8 * Ať se konají k Bohu modlitby za všechny lidi.  
Evangelium: Lk 16,1-13 * Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. 

BOHOSLUŽBY OD 11. ZÁŘÍ DO 18. ZÁŘÍ 2022 
24. neděle v mezidobí 

11. září 
 
 
 

 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 

 
14:00 

za živé a + farníky 
na poděkování za 40 let manželství s prosbou         
o BP a ochranu pro celou živou rodinu 
za + rodiče Hynkovy, + syna, + zetě, + snachu,         
+ pravnuka a BP pro živou rodinu Hynkovu 
adorace a svátostné požehnání 

úterý 13. září 
památka sv. Jana 

Zlatoústého, biskupa  
a učitele církve 

Lidečko 18:00 za + z rodiny Matochovy a BP a ochranu PM pro 
živou rodinu 

středa 14. září 
svátek Povýšení 

svatého Kříže 

Lidečko 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

8 - 13 
13 - 18 

18:00 

tichá adorace za mír na Ukrajině 
tichá adorace za mír na Ukrajině 
za + rodiče Povalačovy a Kulíškovy, DvO a BP            
a ochranu PM pro živé rodiny 

čtvrtek 15. září 
památka Panny Marie 

Bolestné 

Lidečko 
Lidečko 

 

17:00 
18:00 

 

adorace a svátost smíření 
za + Františka Jeřábka  (1. výročí úmrtí) 

pátek 16. září 
památka sv. Ludmily, 

mučednice 
 
 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 

15:30 
16:30 

 
18:00 

 

adorace a svátost smíření 
za dvoje + rodiče, + z rodiny a BP a ochranu PM 
pro živou rodinu Fojtů  
za + manžela, dvoje + rodiče a Boží ochranu              
a pomoc pro živou rodinu 

sobota 17. září 
 

Lidečko 
 

Lidečko 

7:00 
 

11:00 

na poděkování za dar manželství, za děti a za 
všechny přijaté milosti s prosbou o BP pro ž. rod. 
svatební mše svatá Petrůjová - Gabko 

25. neděle v mezidobí 
18. září 

 
sbírka na venkovní 
osvětlení Farního 

centra 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
10:30 

 
14:00 
17:00 

za + Štěpánku Šimarovu, s prosbou o BP pro živé 
děti 
za živé a + farníky 
za + Aloise, 2 + rodiče, 4 + sourozence a BP pro 
živou rodinu Novosadovu 
pobožnost a žehnání kříže na Janošovém vrchu 
večer chval 


