
informátor římskokatolické farnosti Lidečko 
 

VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA    30. října 2022 
 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: 2 Mak 7,1-2.9-14 * Král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu. 
Mezizpěv: Žalm 17 * Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe. 
2. čtení: 2 Sol 2, 16-3,5 * Pán ať vás utvrdí v každém dobrém činu i slovu. 
Evangelium: Lk 20,27-38 * Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.  
 

 

MISIJNÍ JARMARK A SBÍRKA NA MISIE 
Děkujeme všem, kteří se zapojili do příprav a průběhu misijní neděle. Na účet PMDD bylo 
odesláno 18.200,- Kč. Děkujeme za vaši štědrost. Misijní klubko Horní Lideč.  
Děti ze scholičky v Lidečku děkují všem, kdo minulý týden přišli do „jablečné kavárny“ i těm, 
kdo napekli jablečné dobroty. Na konto PMDD bylo odesláno 21.765,- Kč. Pán Bůh zaplať. 
Při nedělní sbírce na Misie bylo vybráno 87.421,- Kč. Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí.  
 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Nemocné budu navštěvovat až příští týden od 7. do 11. listopadu. 
 

ADORACE ZA DĚKANÁT 
Přijďte se společně modlit za obnovu rodin v našem děkanátu a nová duchovní povolání. 
Tentokrát se sejdeme v neděli 6. listopadu v 14:00 v kostele v Horní Lidči. 
 

BIŘMOVANCI 
Biřmovanci mají tento týden setkání ve skupinkách. 
 

KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE 
V pondělí 31. 10. začne Katecheze dobrého Pastýře. Jsou zvány všechny děti předškolního 
věku a prvňáčci. Také moc chceme povzbudit rodiče, nebo prarodiče, aby své děti, či 
vnoučata přivedli a podívali se, jak katecheze probíhá. Katecheze dobrého Pastýře je 
program pro křesťanskou výchovu dětí. Děti se během ní seznamují s jednotlivými místy v 
kostele, s některými gesty při mši svaté, s průběhem liturgického roku. Vypráví si a přehrávají 
události z Ježíšova života a také podobenství. Katecheze dobrého pastýře se bude konat 
každé pondělí od 16:30 v podkroví Společenského centra v Lidečku – vstupuje se prvními 
dveřmi z parkoviště u MŠ. Vstup je označen. Přineste si prosím přezůvky.  
 

STOLNÍ KALENDÁŘE 2023  
Stolní kalendáře budou k prodeji pouze do příští neděle. Neváhejte a přijďte si koupit. 
 

LEKTORSKÝ KURZ 
Ve dnech 25. - 26. listopadu  proběhne v Pastoračním domě ve Valašských Kloboukách kurz 
pro lektory. Kurz je určen pro všechny, kteří čtou nebo chtějí začít číst Boží Slovo při liturgii. 
Účastnit se mohou i ti, kteří již osvědčení získali. Kurz je třeba absolvovat celý (oba dny). 
Začátek v pátek v 17:30 mší svatou v kostele  a poté přednáška Úvod do Písma Sv. (P. Petr 
Chalupa). V sobotu od 8:30 (na celý den) - kultura řeči, teorie a praxe (Martina Pavlíková). 
Z důvodu organizace se, prosím, přihlaste do připravené tabulky do neděle 13. listopadu. 

BOHOSLUŽBY OD 30. ŘÍJNA DO 6. LISTOPADU 2022 
Slavnost  

VÝROČÍ POSVĚCENÍ 
FARNÍHO KOSTELA  

30. října 
 

změna času 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

Lidečko 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
 

14:00 

za + rodiče Františákovy, dar víry, dar zdraví a BP 
pro živou rodinu 
za dvoje + rodiče, + manžela, + příbuzné, DvO, 
dary Ducha sv. a BP pro živou rodinu Trčkovu 
za + Antonína Sekulu, za + z rodiny, dar zdraví a 
pomoc Boží pro živou rodinu 
dušičková pobožnost v kostele a průvod na 
hřbitov  

úterý 1. listopadu 
SLAVNOST VŠECH 

SVATÝCH  
 

Lidečko 
Lidečko 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

8:00 
9 - 10 
15:00 
16:30 

 
18:00 

za pomoc Boží a posilu pro otce Karla Hořáka 
svátost smíření 
svátost smíření 
za + z rodiny Řehákové, DvO a BP a ochranu PM 
pro živé rodiny 
za + rodiče, + dceru Marii, + vnučku, dar zdraví a 
BP pro živou rodinu Matochovu 

středa 2. listopadu 
VZPOMÍNKA NA 
VŠECHNY VĚRNÉ 

ZEMŘELÉ 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

 
Hor. Lideč 

8:00 
9 - 10 
15:00 
16:30 

 
18:00 

na úmysl papeže Františka 
svátost smíření  
svátost smíření 
za + kněze, řeholníky a řeholnice, kteří pocházeli 
z naší farnosti nebo zde působili 
za všechny zemřelé 
po mši sv. dušičková pobožnost a světelný 
průvod na hřbitov  

čtvrtek 3. listopadu 
 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

15:00 
16:30 

 
18:00 

 

svátost smíření 
za + sestru Zdenku při nedožitých 80. narozenin, 
+ manžela a DvO 
za + rodiče Josefa a Annu Ščotkovy, + z rodiny a 
dar zdraví a BP pro živou rodinu 

pátek 4. listopadu 
památka sv. Karla 

Boromejského   

mše sv. pro  
rodiče a děti  

Lidečko 
Lidečko 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 

8 - 18 
8 - 9 

15:30 
16:30 
18:00 

tichá adorace  
svátost smíření 
adorace a svátost smíření 
za + rodiče Petříkovy a BP pro živou rodinu 
za + rodiče Františákovy a BP pro živou rodinu 

sobota 5. listopadu 
sobotní památka 

Panny Marie 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 

7:00 
 

8:00 

za + rodiče Manovy, 2 syny, snachu a za + 
manžele Vaculčíkovy a BP pro živou rodinu  
za + Josefa a Marii Klišovy, DvO a BP pro ž. rodinu 

32. neděle v mezidobí 
6. listopadu 

 
sbírka na Charitu 

 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Pulčín 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
14:00 
15:00 

za + rodiče Kulíškovy, DvO a ochranu PM pro 
živou rodinu 
za + rodiče Krajčovy a Manovy, jejich + děti a 
příbuzné, DvO, BP a ochranu PM pro živé rodiny 
za živé a + farníky 
adorace za děkanát 
za + Jiřinu Trochtovu, + ze spolku turistů Franc. 
Lh.-Střelná a za ž. a + rodáky a obyvatele Pulčína 


