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NEDĚLNÍ ADORACE RODIN 
Přijďte i dnešní neděli za Pánem Ježíšem v Nejsvětější svátosti a svěřte mu svou rodinu i celou 
farnost. Dnes se budeme modlit zvláště za biskupy, kněze, jáhny a nová kněžská povolání. 
VÁNOČNÍ KONCERT DH LIDEČANKA  
Vánoční koncert dechové hudby Lidečanka se koná dnes 18. 12. v 17:00 v Trezoru přírody 
v Horní Lidči a 28. 12. v 15:00 v KD v Lidečku. Všichni jste srdečně zváni. 
NABÍDKA KNIH NA VÁNOCE 
Dnes po mši svaté si můžete zakoupit knihy, které jste si v kostele objednávali. Prodávat je 
budeme s malou vánoční slevou. 
ZDOBENÍ STROMKŮ A CHYSTÁNÍ BETLÉMA 
Zdobení stromků a chystání betléma v Lidečku bude v pátek 23. 12. po rorátní mši svaté. 
Prosím o hojnou účast zvláště starší děti a mládež. Úklid kostela bude po zdobení stromků. 
ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK 
Na Hod Boží vánoční se ve farním kostele uskuteční tradiční setkání všech, kdo ve farnosti 
zpěvem chválí Boha. Nacvičte pár vánočních písní a přijďte zazpívat našemu nově 
narozenému králi. Po zpívání jste srdečně zváni do venkovního prostoru Farního centra na 
štamprlu, sklenku dobrého vína nebo na čaj. Také můžete každý přinést na talíři něco 
dobrého k zakousnutí.  
VÁNOČNÍ PUTOVÁNÍ DO BETLÉMA  
Na Štědrý den zveme opět všechny děti, rodiče, prarodiče i ostatní na vánoční putování do 
betléma. Sejdeme se v 12:30 hod před Farním centrem a půjdeme ke kapličce v Račném, kde 
na nás bude čekat Svatá Rodina s Ježíškem. Po cestě zase ozdobíme vánoční strom pro 
zvířátka. Společně se Ježíškovi půjdeme poklonit, zazpíváme mu koledy a popřejeme si 
požehnané Vánoce.  
SBÍRKY NA VÁNOCE 
Sbírky při vánočních bohoslužbách a na Nový rok jsou určeny na fond aktivit arcidiecéze. Naše 
farnost odvádí ročně částku 104 400,-Kč. Pán Bůh vám odplať za vaši štědrost. 
MISUJNÍ JARMARK 
Všem, kdo se zapojili do přípravy Misijního jarmarku, děkujeme. Vybralo se krásných 15.265 
korun. Peníze budou odeslány na účet PMD.  
POUŤ DO FILIPOVA  
Přihlašujte se na pouť do Filipova v Sev. Čechách. Cena dospělí 900,- Kč a mládež 500,- Kč. 
Zapisujte se v sakristii (záloha 500,- Kč) nebo u Františka Váni.  
ŽIVÝ BETLÉM HORNÍ LIDEČ  
Obec Horní Lideč, spolu s dětmi, mladými i staršími Lidčany, Vás zvou na živé ztvárnění 
příběhu Ježíšova narození, které bude v pondělí 26.12.2022 v 16 hod. před kostelem sv. 
Václava. Výtěžek z akce bude věnován Robinku Žálkovi na rehabilitační pomůcky. 
 

BOHOSLUŽBY NA VÁNOČNÍ SVÁTKY 
 

 24.12. 25.12. 26.12. 27.12. 28.12. 29.12. 30.12. 31.12.    1.1. 
Lidečko 22:00 7:30 7:30 9:00 ----- ------ 9:00 17:00 7:30 
  10:30 ----    18:00  10:30 
Hor.Lideč 20:00 9:00 9:00 ----- ----- ------ 16:30  9:00 
Pulčín   10:30       

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ - VE DNE (CYKLUS A) 
1. čtení: Iz 52,7-10 *Je krásné vidět na horách nohy posla, který přináší radostnou zprávu 
Mezizpěv: Ž 98,1-6 *Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. 
2. čtení: Žid 1,1-6 *Bůh k nám promluvil skrze svého Syna. 
Evangelium: Jan 1,1-18 *Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 

BOHOSLUŽBY OD 18. PROSINCE DO 25. PROSINCE 2022 
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18. prosince 
 
 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
10:30 

 
12 - 15 

za + tatínka Jana Šimaru s prosbou o BP pro děti s 
rodinami 
za živé a + farníky 
za + manžela, 2 + rodiče, + sourozence, + vnuka 
Šimonka a BP a ochranu PM pro ž. r. Matyášovu 
adorace rodin (za biskupy, kněze a  jáhny) 

pondělí 19. prosince Hor. Lideč 6:15 roráty - na úmysl dárce 
úterý 20. prosince 

 
Lidečko 

Hor. Lideč 
Lidečko 

6:15 
15 - 16 
16 - 17 

roráty - za + Josefa Šviráka 
svátost smíření 
svátost smíření 

středa 21. prosince 
 

Hor. Lideč 6:15 roráty - za + Marii Mazurkovu (Mařenku Farskou) 
a BP pro její rodinu a celou naši farnost 

čtvrtek 22. prosince 
 

Lidečko 
Lidečko 

 

17:00 
18:00 

 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Ludmilu a Antonína Pastorčákovy, 
ostatní + z rodiny a BP pro živou rodinu   

pátek 23. prosince 
 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 

7:00 
 

15:30 
16:30 

 

roráty - za + z rodiny Pechalové a Struharňanské 
a dar zdraví a BP pro živé rodiny  
adorace a svátost smíření 
za + manžela, + rodiče, + sourozence, DvO, 
ochranu Boží a pomoc PM pro rodinu Slánskou 

sobota 24. prosince 
 

Štědrý den 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 

20:00 
 

22:00 

za požehnání pro ministranty, akolyty, lektory        
a kostelníky z farnosti a jejich rodiny 
za živé a + zpěváky, scholu a muzikanty z farnosti 
a za Boží požehnání pro jejich rodiny  

neděle 25. prosince 
SLAVNOST  

NAROZENÍ PÁNĚ 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
14:30 

za + rodiče Brhlovy, + dceru, 2 + syny, 2 + zetě,      
+ snachu a BP pro živé rodiny 
za + manžela Antonína, + z rodiny a BP pro živou 
rodinu Pechalovu 
za živé a + farníky 
svátostné požehnání a zpívání u betléma 


