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4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  30. ledna 2022 
 

 
 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8 * Zde jsem, mne pošli. 
Mezizpěv: Žl 138,1-2a.2bc+3.4-5.7c-8 * Budu ti hrát, Hospodine, před anděly. 
2. čtení:  1 Kor 15,1-11 * Tak to kážeme a tak jste v to uvěřili. 
Evangelium: Lk 5,1-11 * Nechali všeho a šli za ním. 

 

BOHOSLUŽBY OD 30. LEDNA DO 6. ÚNORA 2022 
4. neděle v mezidobí 

 

30. ledna  
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

10:30 
14:00 

za + manžela Antonína Dorňáka a živou rodinu 
za prvokomunikanty z Hor. Lidče a jejich rodiny 
za prvokomunikanty z Lidečka a jejich rodiny 
adorace a modlitební triduum matek 

úterý 1. února 
 

Lidečko 
Lidečko 

16:00 
18:00 

svátost smíření 
za + syna Josefa Nováka, + manžela, rodiče 
z obou stran a BP pro živou rodinu 

středa 2. února 
svátek Uvedení Páně 

do chrámu 
 

svěcení hromniček 

Lidečko 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 

7:30 
 

8 - 18 
15:00 
16:30 
18:00 

za živé a + řeholníky, řeholnice a kněze z naší 
farnosti a za ty, kteří u nás působili 
adorace za nová kněžská a řeholní povolání 
svátost smíření 
za maminky a babičky z Horní Lidče 
za maminky a babičky z Lidečka   

čtvrtek 3. února 
sv. Blažeje, biskupa  

a mučedníka 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

 
Lidečko 

16:00 
17:00 
18:00 

 
19:00 

svátost smíření pro děti a mládež 
adorace a svátost smíření 
za + rodiče Bučkovy, + syna a BP a ochranu PM 
pro celou ž. rodinu  (svatoblažejské požehnání) 
svátost smíření (3 kněží) 

pátek 4. února 
 

první pátek 

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 + Marii Vašíčkovu (1. výročí úmrtí) a za rodiče 
Ďulíkovy  
za + Aloise Kulíška s prosbou o BP pro živé rodiny 

sobota 5. února 
památka sv. Agáty, 
panny a mučednice 

Lidečko 
 
 

7:00 
 
 

za + rodiče, + sourozence, + švagry a BP pro živou 
rodinu Ščotkovu 
 

5. neděle v mezidobí 
 

6. února  
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
10:30 
14:00 

za + manžela Jaromíra, dar víry a BP a ochranu 
PM pro živou rodinu Filákovu 
za + Františku Bělotovu (1. výročí úmrtí) 
za živé a + farníky 
svátostné požehnání 

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
Lukáš Liška, Lidečko 176 a Kateřina Rumánková, Lidečko 328 si v sobotu 12. 2. 2022 v 10:00 
udělí ve farním kostele v Lidečku svátost manželství. Myslete na ně v modlitbě.  
 

ÚKLID BETLÉMA A STROMKŮ 
V úterý po mši svaté bychom uklidili ve farním kostele v Lidečku betlém a vánoční výzdobu. 
Budeme rádi za vaši pomoc. Dnes odpoledne  ještě můžete přicházet a modlit se u betléma 
i před svatostánkem a vyprošovat si pro své rodiny Boží požehnání, aby naše víra a láska 
neochabovala. Také můžete naposledy přispět do pokladničky u betléma na likvidaci lepry.  
 

2. ÚNORA - SVĚTOVÝ DEN ZASVĚCENÝCH OSOB 
Připojte se v tento den (od 8 do 18 hodin) modlitbou za zasvěcené osoby z naší farnosti a za 
nová kněžská a řeholní povolání. Hlavně chci poprosit o modlitbu všechny nemocné babičky 
a dědečky, kteří už do kostela přijít nemůžete. Vaše modlitba ve spojení s obětí je nesmírně 
mocná! Na modlitební stráž doma i v kostele se můžete zapsat po 0,5 hod. do připraveného 
elektronického formuláře, který je na stolku v kostele v Lidečku i Horní Lidči a bude také na 
farních stránkách. Zvláště se chceme modlit za tyto: 
Zasvěcené osoby z naší farnosti: Marie Garguláková, Ludmila Kubicová, Marie Kubicová, Anna 
Povalačová, Růžena Sekulová, Kateřina Sekulová, Jana Smolíková, Anna Stachová, Stanislava 
Ščotková, Pavel Slováček, P. Jaromír Zádrapa, P. Ladislav Švirák, P. Pavel Martinka, P. Dominik 
Kovář a jáhen František Šary.  
Kněží, kteří u nás působili: P. Antonín Koman, P. Josef Čunek, P. Jiří Šolc, P. František Kuběna, 
P. Ivan Fišar, P. Anton Kasan, P. Jan Bleša, P. Jaroslav Špargl, P. Karel Hořák, P. Jan Ston,               
P. Josef Červenka a P. Petr Martinka    
 

NOVÉNA K PANNĚ MARII LURDSKÉ ZA NEMOCNÉ 
Před začátkem mše svaté (od 2. února do 11. února) se budeme modlit novénu k Panně Marii 
Lurdské za nemocné na těle i na duši a za ty, kdo trpí různými závislostmi. Novénu se můžete 
modlit i doma, bude ke stažení na farních stránkách i na facebooku. 
 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Tento týden budu při návštěvách nemocných udělovat i svátost nemocných. Ve středu v Horní 
Lidči, ve čtvrtek v Lidečku - Dolňansku a v pátek v Lidečku - Horňansku.  
 

SVÁTOST NEMOCNÝCH 
Svátost nemocných se bude v naší farnosti udílet v pátek 11. února při mši svaté v 9:00 
v Lidečku a v 15:00 v Horní Lidči. Kdo přijmete tuto svátost, vezměte si příští neděli vzadu na 
stolku lísteček, vyplňte potřebné údaje a při mši svaté potom odevzdejte do košíčku. 
 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK 
I když se letošní Hromniční pouť matek ve Šternberku znovu kvůli pandemické situaci koná 
jen pro ženy z místní farnosti a okolí, bude mše svatá opět vysílána přímým přenosem 
prostřednictvím TV Noe. Tentokrát to bude v neděli 6. února v 10:00 hod. 
 

SKUPINKY BIŘMOVANCŮ 
Tento týden pokračuje příprava biřmovanců setkáním po skupinkách. V Lidečku v pátek 
v 18:00, v sobotu v 8:00 a v neděli v 15:00 a v Horní Lidči v pátek v 18:00. 
 

ČASOPISY K ROZEBRÁNÍ 
Dnes jsou zdarma k rozebrání všechny časopisy a tiskoviny. Můžete jimi i někoho podarovat.  


