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VEČER CHVAL 
Dnes jste všichni srdečně zváni na večer chval. Začátek je v 17 hodin ve farním kostele. Přijďte 
Pánu Bohu poděkovat za jeho dary, svěřit mu své starosti a chválit ho, že je tak dobrý a věrný. 
 

ŽEHNÁNÍ KŘÍŽE NA JANOŠOVÉM VRCHU 
Pobožnost a žehnání kříže na Janošovém vrchu dnes proběhne. Tentokrát už to bude za 
každého počasí. Začátek je v 15:00, vezměte si s sebou kancionál. 
 

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
Tomáš Vrána, Poteč 39 a Anežka Palátová, Lačnov 66 si udělí v sobotu 24. 9. 2022 v 11:30 ve 
farním kostele v Lidečku svátost manželství.  
 

PŘEDNÁŠKA PAVOL STREŽO 
Pavol Strežo bude mít ve středu 21. 9. v 18:00 ve Francově Lhotě v rámci cyklu „Cesta za 
smířením“ přednášku na téma „Co měl Bůh v srdci, když jeho Syn umíral…?“ Všichni jste 
srdečně zváni. Občerstvení bude zajištěno. 
 

TRIDUUM MATEK 
Srdečně zveme všechny matky z farnosti na modlitební triduum. V Horní Lidči v pátek 23. 9. 
po mši svaté a v Lidečku v sobotu 24. 9. v 17:00 a v neděli 25. 9. v 18:00.  

 

MISIJNÍ KLUBKO HORNÍ LIDEČ 
Misijní klubko Horní Lideč zve všechny malé misionáře na setkání v novém školním roce. 
Těšíme se na vás v sobotu 24. 9. 2022 v 9:00 hodin v budově Betléma.  

 
 

PROHLÁŠENÍ KE KOMUNÁLNÍM A SENÁTNÍM VOLBÁM 
Drazí věřící, sestry a bratři, 
období letošních podzimních voleb do obecních zastupitelstev a do části Senátu je 
poznamenáno následky pandemie covidu, válkou na Ukrajině a s tím související 
neradostnou ekonomickou situací. Tyto i další vlivy vedou k sílícímu sociálnímu napětí ve 
společnosti. Jako křesťané nikdy nezapomínejme, že náš život je cesta za Pravdou a 
s Pravdou, totiž s Kristem, který je „cesta, pravda a život“ (Jan 14,6). 
Není na místě doporučovat koho volit a koho ne, protože to není úlohou pastýřů církve, 
a protože situace v každé obci je jiná. Apelujeme však na Vás, abyste věnovali svou 
pozornost těm, kdo se nějakým způsobem již osvědčili ve službě svým spoluobčanům a 
také těm, kteří nepřinášejí příliš jednoduchá řešení a nestaví se do role spasitelů. 
Těm, kdo kandidují, vyprošujme moudrost ve slovech a sílu proměnit slova v činy, aby to, 
s čím se prezentovali před volbami, nebyly jen plané sliby. My ostatní mějme na zřeteli 
obecné dobro a provázejme svou modlitbou ty, kteří mají odvahu přijmout politickou 
zodpovědnost. Také je podporujme dobrým životem podle křesťanských zásad. Nám 
všem pak ať žehná všemohoucí Bůh, dárce života a všech dobrých darů. 
 

Jménem biskupů Čech, Moravy a Slezska 
 

Mons. Jan Graubner 
arcibiskup pražský 
předseda České biskupské konference 
 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Am 6,1a.4-7 * Kdo si hoví a prozpěvují, půjdou nyní do zajetí. 
Mezizpěv: Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10 * Duše má, chval Hospodina! 
2. čtení: 1 Tim 6,11-16 * Uchovej nauku až do slavného příchodu našeho Pána.  
Evangelium: Lk 16,19-31 * Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně.  

BOHOSLUŽBY OD 18. ZÁŘÍ DO 25. ZÁŘÍ 2022 
25. neděle v mezidobí 

18. září 
 

sbírka na venkovní 
osvětlení Farního 

centra 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
10:30 

 
15:00 
17:00 

za + Štěpánku Šimarovu, s prosbou o BP pro živé 
děti 
za živé a + farníky 
za + Aloise, 2 + rodiče, 4 + sourozence a BP pro 
živou rodinu Novosadovu 
pobožnost a žehnání kříže na Janošovém vrchu 
večer chval 

úterý 20. září 
památka sv. Ondřeje 
Kim Taegona, kněze a 
Pavla Chong Hasanga  

Lidečko 18:00 za + rodiče Machů, + děti, 2 + zetě, + snachu a BP 
pro živou rodinu 

středa 21. září 
svátek sv. Matouše, 

apoštola a evangelisty 

Hor. Lideč 18:00 za + manželku Ludmilu a Boží ochranu pro živou 
rodinu Mikeskovu 

čtvrtek 22. září 
 

Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Antonína a Ludmilu Matochovy a BP 
pro živou rodinu 

pátek 23. září 
památka sv. Pia 

z Pietrelciny, kněze 
 
 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
Lidečko 

15:30 
16:30 

 
18:00 

 
19:00 

adorace a svátost smíření 
za živé a + z rodiny Matochovy, ochranu PM pro 
živou rodinu a DvO  
za + rodiče Sýkorovy, dar zdraví a ochranu PM pro 
živou rodinu 
společné setkání biřmovanců v kostele 

sobota 24. září 
sobotní památka 

Panny Marie 

Lidečko 
Lidečko 

7:00 
11:30 

za + Josefa Molka, + rodiče a rodiče Vaculíkovy 
svatební mše svatá Vrána - Palátová 

26. neděle v mezidobí 
25. září 

 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
11:45 

na poděkování Bohu za 40 let manželství 
s prosbou o BP a pomoc pro celou rodinu 
na poděkování Bohu za přijatá dobrodiní a dožitá 
léta s prosbou o BP do dalších let 
za živé a + farníky 
křest Tadeáš Bambuch 


