
informátor římskokatolické farnosti Lidečko 
 

1. NEDĚLE POSTNÍ  27. února 2022 
 

 
 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 2. NEDĚLE POSTNÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Gn 15,5-12.17-18 * Bůh uzavírá s věřícím Abrahámem smlouvu. 
Mezizpěv: Žl 27,1.7-8a.8b-9abc.13-14 * Hospodin je mé světlo a má spása. 
2. čtení: Flp 3,17-4,1 * Kristus připodobní nás svému oslavenému tělu. 
Evangelium: Lk 9,28b-36 * Když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil. 
 

 

BOHOSLUŽBY OD 6. BŘEZNA DO 13. BŘEZNA 2022 
1. neděle postní 

 

6. března  
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Pulčín 

7:30 
 

9:00 
10:30 
14:00 
15:00 

za + Aloise Františáka, + syna Jiřího, + rodiče 
z obou stran a BP pro živou rodinu 
za + rodiče Krajčírovy, + zetě, 2 vnuky a DvO 
za živé a + farníky 
Lidečko,  H. Lideč  pobožnost KC - lektoři 
za + Jarmilu Válkovu (1. výročí úmrtí) a celou 
živou a + rodinu 

úterý 8. března Lidečko 18:00 za + rodiče, + děti, 2 + zetě, + snachu a BP pro 
živou rodinu Filákovu 

středa 9. března Hor. Lideč 18:00 za + Zdeňka Plška (1. výročí úmrtí) 
 

čtvrtek 10. března 
 

Lidečko 
Lidečko 

 

17:00 
18:00 

 

adorace a svátost smíření 
za + manžela, + dceru, + syna a BP a ochranu PM 
pro živou rodinu Machů   

pátek 11. března 
 

mše svatá pro  
rodiče a děti 

(3. třída) 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

15:00 
16:00 
16:30 
17:30 
18:00 
19:00 

adorace a svátost smíření 
pobožnost KC - senioři 
za + Milenu Srněnskou (1. výročí úmrtí) 
pobožnost KC - senioři 
za + rodinu Šeligovu a BP pro živou rodinu 
začátek 24 hodinového růžencového řetězce za 
mír na Ukrajině (biřmovanci a mládež)  

sobota 12. března 
 

Lidečko 
 

Lidečko 

7:00 
 

za + manžela, dvoje + rodiče, + sourozence, DvO 
a BP pro živou rodinu Juráňovu 
CELODENNÍ RŮŽENEC ZA MÍR NA UKRAJINĚ 

2. neděle postní 
 

13. března  
 

sbírka Haléř sv. Petra 
 
 

výroční den zvolení 
papeže Františka 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 
Lidečko 

Hor. Lideč 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 
14:00 
14:00 
17:00 

za živé a + farníky 
za + manželku, dvoje + rodiče, příbuzné a Boží 
ochranu pro živou rodinu Manovu 
za + Marii Vaňkovu (1. výročí úmrtí) 
pobožnost KC - chlapi 
pobožnost KC - chlapi 
večer chval (zvláště zveme ty, kdo ve farnosti 
nemají své místo a necítí se úplně přijati) 
 

 
 

VEDENÍ KŘÍŽOVÝCH CEST 
Pátek 11.3. senioři neděle 13.3. chlapi pátek 18.3. modlitby matek neděle 20.3. biřmovanci 
pátek 25.3. scholička neděle 27.3. schola pátek 1.4. děti 3. třída + rodiče neděle 3.4. manželé 
pátek 8.4. misijní klubko Květná neděle 10.4. smírná KC z Lidečka do Hor.Lidče (akolyté) 
Velký pátek 15.4. otec Petr   

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V LIDEČKU 
Můžete se začít přihlašovat na postní duchovní obnovu se společenstvím „Martin dom“ ze 
Slovenska, která bude v sobotu 26. března. Přihlašovací archy jsou vzadu na stolku nebo se 
můžete přihlašovat i elektronicky. Režijní poplatek je 100,- Kč, přihlašujte se do 20. března!   
 

FARNÍ POSTNÍ AKTIVITA 
Minulou neděli jsem vás vyzýval, abychom se v rodinách modlili více růženec a postili se za 
mír ve světě. Před obětním stolem v Lidečku je znázorněna Panna Maria bolestná se svým 
ochranným pláštěm. Za každý pomodlený desátek růžence mohou děti ozdobit Mariin plášť 
jedním kvítečkem. Mládež a dospělí si mohou za celý růženec zapálit svíčku (dobrovolný 
příspěvek bude použit pro Ukrajinu) a dát ji na připravený plech. V Horní Lidči se místo 
kvítečků a svíček budou za modlitbu růžence zapíchávat do symbolické Golgoty malé křížky.  

 

24 HODINOVÁ MODLITBA RŮŽENCE ZA MÍR NA UKRAJINĚ 
Znovu vás zveme a prosíme o vytrvalou modlitbu za mír a pokoj na Ukrajině a v srdci každého 
člověka. Modlitební štafeta začne v pátek v 19:00 a bude trvat přes celou noc až do soboty 
19:00. Tentokrát si modlitbu vzali na starosti naši biřmovanci a mladí. 
 

KŘÍŽOVÉ CESTY NAPŘÍČ DĚKANÁTEM 
CPR Vsetín vás zve na křížové cesty v přírodě v našem děkanátu. Bude možné si je projít od 
1. neděle postní až do Velikonoc. Jedna křížová cesta je na Vsetíně od DMS Dolní Jasénka ke 
hvězdárně, druhá je na Střelenském vrchu a třetí je v Karolince od kostela. Mapa s cestou je 
na plakátku nebo na stránkách centra.  
 

KŘÍŽOVÉ CESTY PŘÍRODOU V NAŠÍ FARNOSTI 
Také v naší farnosti připravili někteří tatínci dvě křížové cesty. Jedna je nad hřbitovem po 
cestě ke kapličce v Račném a druhá směrem na Pulčiny po modré značce ke studánkám. 
 

NATÍRÁNÍ KŘÍŽŮ 
Po cestě jsou u každého zastavení instalovány velké kříže, které je potřeba ošetřit a natřít. 
Proto zvu ministranty, scholu, scholičku, misijní klubko a všechny ostatní děti, které byste se 
chtěly zapojit do natírání těchto křížů. Sraz bude v sobotu 12. března v 15:00 u fary. Vezměte 
si s sebou vhodné oblečení. 
 

BOHOSLUŽBA ZA UKRAJINU 
V Domě kultury Vsetín (velký sál) se v neděli 13. března 2022 od 16:00 koná bohoslužba za 
Ukrajinu (svědectví z Ukrajiny, kázání, modlitby, chvály, sbírka na místě atd). Organizují 
www.pomocukrajinskymrodinam.cz a vsetínské církve. 
 

POMOC UKRAJINĚ 
Sbírka povlečení (čisté, vyžehlené), lékárničky, léky, obvazy, hygiena a dětské pleny, kočárky 
a nosítka, POUZE NOVÉ ponožky a spodní prádlo. Nosit můžete do Spol. centra Lidečko. 
 

Charita Vsetín - sbírka trvanlivých potravin a hygienických potřeb.   www.vsetin.charita.cz 
 

Církev bratrská Vsetín - doprava, ubytování     www.pomocukrajinskymrodinam.cz 


