
informátor římskokatolické farnosti Lidečko 
 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  7. srpna 2022 
 

 

 

 
 

 

POZVÁNKA NA DOŽÍNKY V HORNÍ LIDČI 
    

Obec Horní Lideč, lidčanský gazda a dožínková chasa vás srdečně zvou na 
Valašskú dožatú z dob Rakúska-Uherska, která se koná 14. srpna v Horní Lidči:     

  9:00 dožínková mše na poděkování za úrodu v kostele sv. Václava 
  13:00 požehnání u obrázku Panny Marie nad obcí 
  13:30 průvod na Manovo pole od obrázku 
  13:40 žatí posledního obilí, průvod k hospodářům na mysliveckú chatu, předávání    
dožínkového věnce a posledního snopu gazdovi 

  15:15 dožínková homola: hraje CM Kopica a DH Lidečanka 
 

Přijďte s námi poděkovat, zazpívat si nebo jen tak posedět! 
 

 

 

 

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
Petr Zádrapa, Lidečko 364 a Lucie Bandyová, Lidečko 364 uzavřou v sobotu 13. srpna 2022 
v 11:00 ve farním kostele v Lidečku církevní manželství.  
 

DUCHOVNÍ OBNOVA S INDICKÝM MISIONÁŘEM P. ANTHONY SAJI 
Chceš zakusit léčivou moc Pána Ježíše v Eucharistii? Chceš mu svěřit své radosti i těžkosti, 
zdraví i nemoci, své blízké, své zaměstnání, touhy, přání i naděje? Tak přijmi srdečné pozvání 
na malou duchovní obnovu s indickým misionářem P. Anthony Saji z kongregace bratří 
vincentinů, která se koná ve čtvrtek 18. srpna 2022 od 16:00 v kostele sv. Václava v Horní 
Lidči. Otec Anthony je člověk hluboké víry a plný Ducha svatého. Po celém světě vede 
exercicie zaměřené na uzdravení a duchovní obnovu. Bližší informace najdete na plakátku. 
 

FARNÍ POUŤ DO ŠPANĚLSKA ZRUŠENA  
Z důvodu malého počtu přihlášených účastníků byla plánovaná farní pouť do Španělska 
zrušena. 
 

30. VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA VE STŘELNÉ 
Srdečně všechny zveme na slavnostní mši svatou u příležitosti 30. výročí vysvěcení kostela 
Nanebevzetí Panny Marie ve Střelné, která se uskuteční v sobotu 13. 8. 2022 v 10.00 hod. 
Mši svatou bude celebrovat olomoucký biskup Mons. Antonín Basler. Po celý den se myslivci 
postarají o občerstvení v podobě zvěřinových hodů a od 16:00 před KD k poslechu i tanci 
zahraje kapela Boršičanka. 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Jer 38,4-6.8-10 * Narodil jsem se, abych se hádal a přel s celým světem. 
Mezizpěv: Žl 40,2.3.4.18 * Hospodine, na pomoc mi pospěš! 
2. čtení: Žid 12,1-4 * Vytrvale běžme o závod, který je nám určen. 
Evangelium: Lk 12,49-53 * Nepřišel jsem dát mír, ale rozdělení. 

BOHOSLUŽBY OD 7. SRPNA DO 14. SRPNA 2022 
19. neděle v mezidobí 

7. srpna 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Lidečko 

Pulčín 

7:30 
 

9:00 
10:30 

 
11:45 
15:00 

za + rodiče Daňkovy a Vraníkovy a BP pro živou 
rodinu 
za živé a + farníky 
za + Annu Petruskovu, + syna Josefa, 2 + manžely 
a živé a + z rodiny 
křest Václav Janáč a Klára Surovcová  
za + Jána Koceru a BP pro živou rodinu 
 

úterý  9. srpna 
svátek sv. Terezie 

Benedikty od Kříže, 
panny a mučednice 

Lidečko 18:00 za + rodiče Brhlovy z č. 264, + dcery, + zetě,               
+ vnuka a vnučku a za dar zdraví a Boží požehnání 
pro živé rodiny 

středa 10. srpna 
svátek sv. Vavřince, 

mučedníka 

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

čtvrtek 11. srpna 
památka sv. Kláry, 

panny 

Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za uzdravení těžce nemocné neteře a za BP pro 
živou rodinu Hanzelovu 
 

pátek 12. srpna 
 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 

15:30 
16:30 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za + Pavla Vašíčka (1. výročí úmrtí)  
za + rodiče Antonína a Zdenku Bučkovy, + z rodiny 
a Boží ochranu pro živou rodinu 
  

sobota 13. srpna  Lidečko 
 

Lidečko 

7:00 
 

11:00 

za + P. Josefa Červenku, za spásu jeho duše, za 
jeho + maminku a BP pro bratra s rodinou 
svatební obřad Zádrapa – Bandyová 
 

20. neděle v mezidobí 
14. srpna 

 

Dožínky 
Horní Lideč 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

Hor. Lideč 

7:30 
 

9:00 
10:30 
13:00 

za + rodiče Martincovy, + syna, + vnučku a BP pro 
živou rodinu 
na poděkování Bohu za letošní úrodu 
za živé a + farníky 
mariánská pobožnost a požehnání  
(u obrázku Panny Marie) 
 


