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6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  13. února 2022 
 

 

BOHOSLUŽBY OD 13. ÚNORA DO 27. ÚNORA 2022 
6. neděle v mezidobí 

 

13. února  
 

sbírka na  
Farní centrum 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
10:30 

 
17:00 

za dvoje + rodiče, + z rodiny Františákové a 
Poláchové a BP pro živé rodiny 
za živé a + z rodiny, dar víry, DvO a ochranu PM 
za + Annu a Aloise Dorňákovy, dceru Marii,             
+ z rodiny a BP pro živé rodiny 
večer chval 

pondělí 14. února 
sv. Valentýna, biskupa 

Lidečko 17:00 RANDE V KOSTELE 
mše svatá za manžele a pro manžele 

úterý 15. února Lidečko 18:00 za + Antonína Číže, + z rodu a BP pro živou rodinu 
středa 16. února Hor. Lideč 18:00 za + Jarmilu Rusovu, BP a ochranu PM pro živou 

rodinu 
čtvrtek 17. února 

 
Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za živou rodinu Macháčovu a Juřičkovu   

pátek 18. února 
 

mše svátá  
pro rodiče a děti  

(2. třída) 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
Lidečko 

15:30 
16:30 

 
18:00 

 
19:00 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Stolařovy, + syna, dceru, + kamarádku 
Evu a DvO 
za + rodiče a 3 bratry Zádrapovy a BP pro rodinu 
Zádrapovu a Jahodovu 
společná katecheze biřmovanců  

7. neděle v mezidobí 
 

20. února  
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 

za + rodiče Pavlíkovy, BP a dar zdraví pro živou 
rodinu 
za + Josefa Filáka, + rodiče z obou stran a BP pro 
živou rodinu 
za živé a + farníky 

úterý 22. února 
svátek Stolce sv. Petra 

Lidečko 18:00 bohoslužba slova se svatým přijímáním 

středa 23. února 
památka sv. Polykarpa, 
biskupa a mučedníka 

Hor. Lideč 18:00 za + manžela, dvoje + rodiče, + příbuzné a BP pro 
živou rodinu Pernickou a Sporkovu 

čtvrtek 24. února Lidečko 18:00 bohoslužba slova se svatým přijímáním 
pátek 25. února Lidečko 18:00 za + Marii Ryzákovu (1. výročí úmrtí) 

8. neděle v mezidobí 
 

27. února  
 

sbírka Haléř sv. Petra 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
10:30 

 
14:00 

za + Jarmilu Unzeitigovu, + manžela a živou a          
+ rodinu z obou stran 
za živé a + farníky 
za živé a + členky ČČK v Lidečku s prosbou o BP 
do dalších let 
svátostné požehnání 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Jer 17,5-8 * Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina. 
Mezizpěv: Žl 1,1-2.3.4+6 * Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.  
2. čtení:  1 Kor 15,12.16-20 * Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu. 
Evangelium: Lk 6,17.20-26 * Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči! 
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SCHŮZKA STARŠÍCH MINISTRANTŮ 
V sobotu 26. února v 9:00 se na faře koná schůzka mladších ministrantů. Vezměte si také 
oblečení a obuv do tělocvičny. 
 

BIŘMOVANCI 
V pátek 18. února v 19 hodin pokračuje příprava na biřmování společnou katechezí v kostele. 
 

CESTA MANŽELŮ 
V rámci národního týdne manželství 13. 2. - 27. 2. 2022 pro vás CPR Vsetín připravilo „Cestu 
manželů“. Vydejte se na rande a nechte se inspirovat, jak z vašeho dobrého vztahu udělat 
ještě lepší. Připraveny jsou dvě cesty: 1. Karolinka - od kostela ke kříži Na Bařině 2. Francova 
Lhota - od kostela ke kapli sv. Huberta a Josefa dělníka. 
 

RANDE PRO MANŽELE V KOSTELE V LIDEČKU 
Zveme všechny manželské páry z naší farnosti na mši svatou pro manžele a za manžele. Toto 
„rande před svatostánkem“ se koná zítra 14. 2. v 17:00 ve farním kostele v Lidečku. Po mši 
svaté bude následovat adorace, kdy před eucharistickým Kristem můžete poděkovat za vaše 
manželství a vyprosit si všechny potřebné milosti na vaší společné cestě.   
 

MLÁDEŽNICKÁ MŠE SVATÁ 
Animátoři mládeže děkanátu Vsetín zvou všechny mladé v pátek 25. února v 17:45 na 
mládežnickou mši svatou do Valašské Polanky. 
 

PASTORAČNÍ RADA 
Ve čtvrtek 17. února v 20:30 se na faře koná setkání pastorační rady. Budeme plánovat 
pastorační kalendář na celý rok. 
 

VÍKEND MATKA DCERA 
Sestry karmelitánky ze Štípy zvou maminky a dcery (12-15 let) na společný víkend plný 
kreativních aktivit, společné modlitby, práce s Písmem sv., workshopů a mše svaté. Termín a 
místo konání: 11. - 13. 3. v klášteře sester. Přihlašovat se můžete na karmel@volny.cz. 
 

ZÁZNAM Z PRIMICE P. DOMINIKA KOVÁŘE 
Ještě zůstaly nějaké nevyzvednuté CD a flash disky z primice otce Dominika. Kdo byste měl 
zájem, je možné si je během tohoto týdne naposledy zakoupit. (CD 100,- Kč a flash 200,- Kč)  
 

DOVOLENÁ 
Od soboty 19. února budu na týdenní dovolené na horách v Itálii. Zastupovat mě budou kněží 
z Valašských Klobouk. V případě pohřbu nebo zaopatřování se obracejte na otce Stanislava 
z Francovy Lhoty (732 749 499) nebo na otce děkana Františka (731 402 160). 


