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OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
Tomáš Důbrava, Horní Lideč 203 a Andrea Martinková, Lačnov 146 si udělí v sobotu 11. 6. 
2022 v 11:00 ve farním kostele v Lidečku svátost manželství. 
 

PODĚKOVÁNÍ ZA SETKÁNÍ SCHOL 
Chtěl bych poděkovat všem, kdo jste se zapojili do přípravy včerejšího setkání schol. Byl to 
moc krásný a požehnaný čas plný radosti. Zvláště veliký dík patří Lidušce Vichtorové, která 
celé setkání nesla na svých bedrech a ve svém srdci. 
 

PODĚKOVÁNÍ ZA BRIGÁDY 
Veliké poděkování patří také všem chlapům, kteří jste teď chodili na brigády. Moc si vážím vaší 
pomoci. Ať vám Bůh vše mnohonásobně odplatí. 
 

POUŤ DO BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM 
V pondělí 13. června vás srdečně zvu na pouť ke sv. Antonínkovi do Blatnice. Mše svatá 
začíná v 17 hodin a slouží ji P. Marián Pospěcha. Autobus bude odjíždět ve 13:00 z Horní 
Lidče od kostela a postupně bude zastavovat na všech zastávkách.  Po cestě se ještě v rámci 
končícího Roku rodiny zastavíme u otce Jana Stona v kostele Svaté Rodiny v Luhačovicích. 
Cena je 200 Kč, děti a mládež zdarma. Stále se můžete zapisovat vzadu v kostele. Návrat 
kolem 20 hodiny. 
 

DEN PRO RODINU NA VSETÍNĚ 
V sobotu 11. června jste zváni do Vsetína na celoděkanátní akci „Den pro rodinu“. Ve 14:00 
začne mše svatá a poté bude následovat bohatý program pro děti, mládež i rodiče. Podrobné 
informace jsou na plakátku. 
 

FARNÍ POUŤ DO ŠPANĚLSKA (28. 8. - 9. 9. 2022) 
Letošní rok plánujeme dlouho odkládanou pouť do Španělska. Cena je 26.990,- Kč a jsou v ní 
zahrnuty úplně všechny náklady na vstupy, ubytování, cestu i stravování. Vzadu na stolku je 
leták, který si můžete vzít a pokud vás tato nabídka zaujala, tak se do 14 dní přihlaste. 
Žádnou zálohu zatím platit nemusíte, jen potřebujeme znát předběžný zájem. Místa jsou 
rezervovaná pro naše farníky, teprve potom je nabídneme ostatním. 
 

ROZPIS ŽIVÉHO RŮŽENCE 
Rozpis živého růžence na další rok si vyzvedněte v zákristii.  
 

OBECNÍ DĚTSKÝ DEN 
Tradiční obecní dětský den a mše svatá u kapličky v Račném bude letos mimořádně ve 
venkovním areálu Farního centra. Srdečně jste na tuto mši svatou a následný program pro 
děti i dospělé zváni. Podrobné informace jsou na plakátku. Začátek je v 11 hodin. 
 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ FRANTIŠKA ŠARYHO A PRIMICE 
Kněžské svěcení našeho jáhna Františka Šaryho bude 25. 6. v 9:30 v katedrále v Olomouci. Na 
svěcení chceme vypravit autobus pro starší lidi a ty, kteří se do Olomouce nemají jak dostat. Do 
příští neděle se zapište na seznam, ať zjistíme předběžný zájem. Je možné jet také společně 
vlakem (odjezd z Hor. Lidče v 6:23 a z Lidečka 6:26). Primiční mše svatou bude mít František 
v sobotu 9. 7. v 15:00 v Lidečku. Chci povzbudit všechny krojované k účasti na svěcení a primici, 
budete mít místo vepředu. Moc prosím také o intenzivní modlitbu za Františka i všechny, kdo 
budou spolu s ním svěceni. Každý den po mši svaté se za něj pomodlíme litanie k Božskému Srdci 
Páně a také speciální modlitbu. Pokud nebudete na mši svaté, pomodlete se doma. 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE (CYKLUS C) 
1. čtení: Př 8,22-31 * Dříve než povstala země, byla počata Moudrost. 
Mezizpěv: Ž 8,4-9 * Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi! 
2. čtení: Řím 5,1-5 * Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého. 
Evangelium: Jan 16,12-15 * Všechno, co má Otec, je moje. 
   

BOHOSLUŽBY OD 5. ČERVNA DO 12. ČERVNA 2022 
SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO  

5. června 
 

sbírka na  
církevní školy 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Pulčín 

7:30 
 

9:00 
11:00 

za + rodiče Bajzovy, + manžela + z rodiny a BP a 
ochranu PM pro živou rodinu 
za + Miroslava Plška (1. výročí) 
za poutníky, jejich rodiny a za živé a + obyvatele 
Pulčína 

pondělí 6. června 
památka Panny Marie, 

Matky církve 

Lidečko 16:00 na poděkování za rok od 1. sv. přijímání v Lidečku 
i Horní Lidči, za děti i jejich rodiny a za 
prohloubení víry a lásky k Bohu 

úterý 7. června 
 

Lidečko 18:00 za + manžela Františka, + rodiče z obou stran a BP 
pro živou rodinu Filákovu 

středa 8. června Hor. Lideč 18:00 za + Pavla Ščotku (1. výročí) 

čtvrtek 9. června 
svátek Ježíše Krista, 

nejvyššího a věčného 
kněze 

Lidečko 
Lidečko 

 

17:00 
18:00 

 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Rumanovy a BP pro živou rodinu 
 

pátek 10. června 
 

 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 
Lidečko 

15:30 
16:30 

 
18:00 
19:00 

adorace a svátost smíření 
za + Alexandra Chupíka, + otce, BP a ochranu PM 
pro živou rodinu 
za + z rodiny Gargulákovy a BP pro živou rodinu 
společná katecheze biřmovanců v kostele 

sobota 11. června 
památka sv. 

Barnabáše, apoštola 

Lidečko 
 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

7:00 
 

9:30 
11:00 
14:30 

za živé a + z rodiny Matochovy a Navrátilovy a BP 
a ochranu PM pro živou rodinu 
křest Tomáš Liška 
svatební mše svatá Důbrava - Martinková 
na poděkování za 75 let života, za živé a + 
jubilanty, ochranu PM Svatohostýnské do dalších 
let a šťastnou hodinku smrti  

SLAVNOST 
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  

12. června 

 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

Farní 

7:30 
9:00 

 
11:00 

centrum 

za + Josefa Bučka (1. výročí) 
za + manžela Martina, + rodiče z obou stran a BP 
pro děti a celou živou rodinu 
za + Josefa Deklevu (1. výročí), za všechny složky 
v Lidečku a rozvoj spolkového života v obci  


