
informátor římskokatolické farnosti Lidečko 
 

SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE  1. ledna 2023 

 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ  
1. čtení: Iz 60,1-6 * Hospodinova velebnost září nad tebou. 
Mezizpěv: Ž 72,1-2.7-8.10-11.12-13 * Budou se ti, Hospodine, klanět všechny národy.  
2. čtení: Ef 3,2-3a.5-6 * Nyní bylo oznámeno, že také pohané mají stejná dědická práva. 
Evangelium: Mt 2,1-12 * Přišli jsme od východu poklonit se králi. 

 

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 
V pátek 6. ledna je slavnost Zjevení Páně. Je to doporučený zasvěcený svátek. Přijďte na 
bohoslužby jako v neděli. Při mši svaté se bude žehnat voda, kadidlo, křída a zlaté předměty. 
 

ÚMRTÍ EMERITNÍHO PAPEŽE BENEDIKTA XVI. 
31. prosince 2022 v 9:34 hodin zemřel ve věku 95 let v klášteře Mater Ecclesiae ve Vatikánu 
emeritní papež Benedikt XVI.. Pohřeb byl stanoven na čtvrtek 5. 1. 2023 v 9:30 ve Vatikánu. 
V tento čas se ve všech kostelích rozezní zvony. V naší farnosti za něho budeme sloužit 
zádušní mši zítra 2. ledna v 16:00. Přijďte se modlit za spásu jeho duše. 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Prosíme vedoucí tříkrálových skupinek v Lidečku, aby přišli ve čtvrtek 5. ledna po mši svaté 
do Farního centra. Budou se rozdělovat pokladničky a úseky. 
 

ORGANIZAČNÍ SCHŮZKA NA FARNÍ PLES 
Další organizační schůzka na farní ples bude ve čtvrtek 5. ledna v 19:00 na faře. 
 

BESEDA O SYNODĚ  
Zveme všechny farníky v pátek 6. ledna 2023 od 19:00 do Farního centra v Lidečku k besedě 
o průběhu synody, ke které nás vyzval papež František před rokem. V rámci této besedy bude 
shrnuto, jak probíhá synoda v naší farnosti ale i na vyšších úrovních. Dozvíte se, jaké závěry 
vzešly ze skupinek u nás nebo v diecézi. Bude prostor k debatě o přínosu diecézní fáze synody 
a především možnost ovlivnit další dění. 
 

PODĚKOVÁNÍ ZA VÝSTAVU BETLÉMA 
Chtěl bych poděkovat panu Aloisi Zádrapovi za zapůjčení vyřezávaného betléma do Farního 
centra. Také díky všem, kdo jste se zapojili do jeho hlídání. Bylo vás 51 dobrovolníků!!! Na 
vstupném se vybralo 20290,- Kč. Částka bude použita na další vnitřní vybavení centra. 
 

POUŤ DO FILIPOVA 
Odjezd z Hor. Lidče ve čtvrtek 12. 1. v 17:15 od kostela a z Lidečka v 17:30 od obecního úřadu. 
Pouť zahájíme modlitbou u hrobu o. Josefa Červenky a mší sv. v Újezdci u Luhačovic. Po té 
vyjedeme na noční cestu do Filipova. Mše sv. začíná ve 4:00. Na zpáteční cestě navštívíme 
Loretu v Rumburku, kde působí otec Antonín Koman a také hospic Duha v Hořicích. Návrat 
ve čtvrtek 13. ledna večer. Dospělí 900,- Kč a mládež 500,- Kč. Zapisujte se v sakristii nebo u 
Františka Váni (vanafra@seznam.cz nebo telefonicky 605 309 030).   

 

SVĚTOVÉ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V LISABONU 1. - 6. SRPNA 2023 
Milí mladí, papež František vás zve na Světové dny mládeže v Lisabonu. Setkání s ním a 
mnoha mladými z celého světa se uskuteční 1. - 6. srpna 2023 právě v Lisabonu. Předtím 
bude možné prožít od 26. července přípravný týden v některé z portugalských diecézí. 
Přihlášku s různými variantami účasti na setkání v Lisabonu najdete na webu: 
www.svetovednymladeze.cz. Kdo máte zájem jet, dejte mi do konce ledna osobně 
vědět. Z farnosti dostanete finanční příspěvek (bude vyhlášena sbírka). 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA SVÁTEK KŘTU PÁNĚ (CYKLUS A) 
1. čtení:  Iz 42,1-4.6-7 *Hle, můj služebník, v němž jsem si zalíbil. 
Mezizpěv:  Žl 29,1-2.3ac-4.3b+9b-10 * Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. 
2. čtení:  Sk 10,34-38 * Bůh ho pomazal Duchem svatým. 
Evangelium:  Mt 3,13-17 * Jakmile byl pokřtěn, viděl Ducha Božího, jak na něj sestupuje. 

BOHOSLUŽBY OD 1. LEDNA  DO 8. LEDNA 2023 
neděle 1. ledna 

SLAVNOST  
MATKY BOŽÍ  

PANNY MARIE 
 

sbírka na desátek 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Hor. Lideč 

7:30 
 

9:00 
10:30 

 
14:30 

za + Antona Stacha, + manželku, + dceru Helenu 
a duše v očistci 
za + rodiče Chupíkovy a duše v očistci 
za živé a + farníky a za ochranu a Boží požehnání 
pro celý rok 2023 
Te Deum a svátostné požehnání 

pondělí 2. ledna 
památka sv. Bazila a 

sv. Řehoře 

Lidečko 16:00 requiem za emeritního papeže Benedikta XVI. 

úterý 3. ledna 
nejsvětější Jméno Ježíš 

Lidečko 
 

18:00 
 

za + Emanuela a Helen Vittekovy a BP pro živou 
rodinu 

středa 4. ledna 
středa po oktávu 

Narození Páně 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 

17:00 
18:00 

 

svátost smíření 
za + Františka Fojtů (1. výročí) 

čtvrtek 5. ledna 
čtvrtek po oktávu 

Narození Páně 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

16:00 
17:00 
18:00 

svátost smíření pro děti a mládež 
adorace a svátost smíření 
za + Jaroslava Trochtu (1. výročí)  

pátek 6. ledna 
SLAVNOST ZJEVENÍ 

PÁNĚ 
 

doporučený  
zasvěcený svátek 

 
 

Lidečko 
Lidečko 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 

9:00 
10 - 18 

15:30 
16:30 

 
18:00 

 

za + manžela Františka Sekulu a BP pro živ. rodinu 
celodenní adorace 
adorace a svátost smíření 
za + rodiče Liškovy, + dceru Inku, vnuka Patrika a 
BP pro živou rodinu Liškovu a Poláchovu 
za + manžela a BP pro živou rodinu Čížovu a 
Kozubíkovu 

sobota 7. ledna 
sobota po Zjevení 

Páně 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 

8:00 
9:00 

11:00 

mše svatá za tříkrálové koledníky a jejich rodiny 
požehnání tříkrálovým koledníkům 
křest Jakub Ryza 

neděle 8. ledna 
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 
končí vánoční doba 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 

7:30 
 

9:00 
10:30 

 

za + rodinu Kurtinovu a BP a ochranu PM pro 
živou rodinu 
za živé a + farníky 
za všechny pokřtěné děti v roce 2022 a jejich 
rodiny 


