
informátor římskokatolické farnosti Lidečko 
 

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  24. července 2022 
 

 

 

 

 

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
Vojtěch Krajča, Horní Lideč 303  a Markéta Krahulíková, Lidečko 351 si udělí v sobotu 30. 7. 
2022 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.  
 

FESTIVAL UNITED - DOBROVOLNÍCI 
Letošnímu ročníku křesťanského multižánrového festivalu UNITED, pořádanému ve Vsetíně, 
chybí mnoho dobrovolníku. Proto bychom touto cestou chtěli mládež informovat, že jsou 
letos velmi potřeba. Program pro dobrovolníky začíná v úterý 16.8 večer a končí v neděli 
21.8 dopoledne. Podmínkou dobrovolničení je věk 18+. V případě zájmu je nutná registrace 
jako dobrovolník na webu https://festivalunited.cz/dobrovolnici/, kde se zájemci dozví i více 
informací. Je to další příležitost pro biřmovance vykonat si prázdninovou týdenní aktivitu. 
 

DOVOLENÁ A ZASTUPOVÁNÍ 
Dnes odpoledne odjíždím na dovolenou na Vysočinu (v pátek večer se budu vracet). Během 
mé nepřítomnosti mě bude zastupovat otec Stanislav Zatloukal z Francovy Lhoty. V případě 
zaopatřování nebo pohřbu se obracejte na něj (tel. č.: 732749499). 
 

MINISTRANTSKÝ TÁBOR   
V týdnu od 31. července do 6. srpna se koná v Pozlovicích ministrantský tábor. Po většinu 
času tábora budu s ogarama. Pokud bude cokoli naléhavého potřeba řešit, volejte na mé 
telefonní číslo 731402081. Prosím vás také o modlitbu za zdárný průběh tábora. 
 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Nemocné budu navštěvovat až v týdnu před prvním pátkem v měsíci září.  
 

HLAVNÍ POUŤ NA PROVODOVĚ 
Hlavní pouť Panny Marie Sněžné na Provodově: v neděli 7. 8. v 9:00 celebruje P. Jiří Ševčík, 
farář v Horní Lhotě, v 10:30 P. Jaroslav Kníchal, hlavní vojenský kaplan ČR a v 14:30 novokněz 
P. Josef Biernát, kaplan v Bystřici pod Hostýnem s udílením novokněžského požehnání. 
 

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. 

BOHOSLUŽBY OD 24. ČERVENCE DO 7. SRPNA 2022 
17. neděle v mezidobí 

24. července 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 

za + Antonína Šviráka, + manželku a BO pro ž. rod. 
za + manžela, + rodiče, sourozence, DvO a Boží 
požehnání a ochranu pro živou rodinu Slánskou 
za živé a + farníky 

pondělí  25. července 
svátek sv. Jakuba, 

apoštola 

Hor. Lideč 18:00 za + Drahomíru Zádrapovu, dvoje + rodiče a 
prarodiče a BP pro živou rodinu 

úterý 26. července 
památka  

sv. Jáchyma a Anny 

Fr. Lhota 
rodný dům 

kardinála 

7:30 
Štěpána 
Trochty 

mše svatá na zahájení cyklopouti do Litoměřic ke 
hrobu kardinála Štěpána Trochty 
(slouží P. Jan Ston) 

čtvrtek 28. července Lidečko 15:30 pohřeb + Anežky Poláchové 
pátek 29. července 
památka sv. Marty, 

Marie a Lazara 

Lidečko 18:00 na poděkování za 90 let života a 65 let manželství, 
za + dceru a BP pro celou rodinu  

sobota 30. července  Lidečko 11:00 svatební mše svatá Krajča - Krahulíková 
18. neděle v mezidobí 

31. července 
 

sbírka na Farní 
centrum 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 

za živé a + farníky 
za dvoje + rodiče, BP a ochranu PM pro živé 
rodiny Filákovy 
za + rodiče, + bratra, + vnuka a BP a ochranu PM 
pro živou rodinu Františákovu a Surovcovu 

čtvrtek 4. srpna 
památka sv. Jana 
Marie Vianneye  

Lidečko 
 

Lidečko 

18:00 
 

19:00 

za + rodiče Bučkovy, + syna Miloslava, + vnuka 
Františka a za BP pro živé rodiny 
svátost smíření (2 kněží)  

pátek 5. srpna 
první pátek 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

16:30 
 

18:00 
 

za dvoje + rodiče a BP a ochranu PM pro živou 
rodinu Bůbelovu 
na poděkování za 40 let manželství, dar zdraví a 
B. pomoc do dalších let a BP pro děti a jejich rod. 

sobota 6. srpna 
svátek  

Proměnění Páně 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

8:00 
 

9:00 
 

na poděkování za 80 let života s prosbou o BP do 
dalších let, za + syna a ž.r. Františovu a Důbravovu  
za + Marii a Aloise Juřičkovy, všechny + z rodiny a 
ochranu PM pro živou rodinu 

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 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Kaz 1,2; 2,21-23 * Co má člověk za všechno svoje namáhání? 
Žalm: Žl 90,3-6.12-13.14.17 * Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení. 
2. čtení: Kol 3,1-5.9-11 * Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus. 
Evangelium: Lk 12,13-21 * Čí bude to, co jsi nashromáždil? 
 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Mdr 18,6-9 * Čím jsi trestal protivníky, tím jsi oslavil nás, když jsi nás povolal. 
Žalm: Žl 33,1+12.18-19.20+22 * Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 
2. čtení: Žid 11,1-2.8-19 * Čekal na město, které sám Bůh vystaví a založí. 
Evangelium: Lk 12,32-48 * I vy buďte připraveni. 


