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PODĚKOVÁNÍ ZA HODY A ÚKLID KOSTELA 
Veliký dík patří všem, kdo jste se zapojili do přípravy dnešní slavnosti. Zvláště bych chtěl 
poděkovat zpěvákům, muzikantům, kostelníkům, ministrantům, našim varhanicím, 
akolytům i všem, kdo jste zdobili a uklízeli kostel. Ať vám Bůh odplatí za vaši službu a čas.  
 

ADORAČNÍ DEN FARNOSTI 
V pátek na svátek sv. Kateřiny Alexandrijské je v naší farnosti ADORAČNÍ DEN. Adorace je pro 
farnost školou modlitby a příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Ježíši. Je to zároveň 
den modliteb farnosti za bohoslovce v kněžském semináři. Adorační den zahájíme mší 
svatou v 9:00. Po mši svaté bude vystavena Nejsvětější Svátost k soukromé adoraci. Adorační 
den bude zakončen společnými modlitbami v 16:30 a večerní votivní mší svatou o eucharistii, 
která bude již v 17:00. Zapište se, prosím, vzadu na stolku na adorační službu. 
 

PLNOMOCNÉ ODPUSTKY 
Plnomocné odpustky na svátek sv. Kateřiny můžeme v naší farnosti získat za splnění 
obvyklých podmínek (účast na eucharistii, svátost smíření a modlitba na úmysl Svatého Otce) 
 

SPOLČO DĚTÍ  (4. - 6. TŘÍDA) 
Další setkání farního společenství dětí od 4. do 6. třídy bude ve středu 23. 11. v 17:00 na faře. 
Přijďte prožít spolu i s Bohem příjemné chvíle. Scházet se budeme v tento čas každý týden. 
 

ČERVENÁ STŘEDA - DEN MODLITEB ZA PRONÁSLEDOVANÉ KŘESŤANY 
Ve středu 23. listopadu budeme celý den ve svých modlitbách myslet na pronásledované 
křesťany. Budeme na ně také zvláště pamatovat při večerní mši svaté. 
 

ORGANIZAČNÍ SCHŮZKA NA FARNÍ PLES 
V úterý 22. 11. se v 19:30 na faře koná schůzka všech, kdo se chcete zapojit do přípravy 
farního plesu. Vítaní jste opravdu všichni. Farní ples bude 4. února 2023. 
 

LATINSKÉ ORDINÁRIUM BĚHEM ADVENTNÍCH NEDĚLÍ 
Celý advent se zase po delším čase připojíme k celosvětové církvi a budeme zpívat latinské 
ordinárium. Každá farnost má povinnost minimálně 1x za rok se tyto latinské texty pomodlit. 
Věřím, že tuto „výzvu“ zase přijmete a společně se v mateřském jazyce církve zdokonalíme.  
 

SCHŮZKA MLADŠÍCH MINISTRANTŮ 
V sobotu 26.11 v 8:00 se na faře koná schůzka mladších ministrantů. Schůzku zahájíme 
společnou snídaní. Vezměte si také sportovní oblečení a obuv do tělocvičny.  
 

VÝSTAVA BETLÉMA PANA ALOISE ZÁDRAPY 
Příští neděli 27.11. po požehnání jste srdečně zváni na slavnostní zahájení výstavy 
vyřezávaného valašského betléma pana Aloise Zádrapy. Výstava bude probíhat po celý 
měsíc prosinec v prostorách Farního centra v Lidečku. Prohlédnout si budete moci 60 
vyřezávaných scén, které představují různá řemesla a život na Valašsku.  
 

ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ FS VALÁŠEK „O dlúhých adventních nocách“ 
Na svátek sv. Kateřiny, v pátek 25.11. v 18:00, přijměte pozvání do Trezoru přírody v Horní 
Lidči. Staré lidové zvyky a tradice v období adventu vám představí Folklórní soubor Valášek. 
Přijďte se ztišit, odpočinout si a příjemně se naladit na nadcházející adventní období.  
 

OCENĚNÍ FARNÍHO CENTRA V ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽI 
Naše Farní centrum vyhrálo v architektonické soutěži Grand Prix Architektů hlavní cenu za 
novostavbu roku. Kromě architektury je zaujal celý silný příběh… starý kulturák, brigády 
farníků, místní řemeslníci, spolupráce a otevřenost i mimo farnost atd. Je to velký úspěch.  

 

LITURGIE BOŽÍHO 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (CYKLUS A) 
1. čtení: Iz 2,1-5 * Pán shromáždí všechny národy ve věčném míru Božího království. 
Žalm: Žl 122,1-2.8-9 * Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. 
2. čtení: Řím 13,11-14 * Naše spása je blízko. 
Evangelium: Mt 24,37-44 * Bděte, abyste byli připraveni. 

BOHOSLUŽBY OD 20. LISOPADU DO 27. LISTOPADU  2022 
SLAVNOST JEŽÍŠE 

KRISTA KRÁLE 
20. listopadu 

 

FARNÍ HODY  
  

sbírka na Farní 
centrum 

 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

Lidečko 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
 

14:30 

za obnovu a proměnu života celé naší farnosti 
v duchu Kristova evangelia  
za + manželku, dvoje + rodiče, + příbuzné a BP         
a ochranu PM pro celou živou rodinu Manovu 
za živé a + farníky a Boží požehnání pro celou 
farnost a obec Lidečko   mši sv. slouží P. Ivan Fišar 
Te Deum, zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu a svátostné požehnání 

úterý 22. listopadu 
památka sv. Cecílie, 
panny a mučednice 

Lidečko 18:00 na poděkování za 60 let života, živé a + z rodiny 
Brhlové, Sýkorové a Ter-Akopovové 

středa 23. listopadu Hor. Lideč 18:00 za + z rodiny Fojtů a BP pro celou živou rodinu 
čtvrtek 24. listopadu 
památka sv. Ondřeje 
Dung Laca, kněze, a 
druhů mučedníků 

Lidečko 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

9:00 
17:00 
18:00 

mše svatá za + biskupy a kněze (kněží děkanátu) 
adorace a svátost smíření 
za + manžela, + syna, DvO a BP a ochranu PM pro 
živou rodinu Chupíkovu  

pátek 25. listopadu 
sv. Kateřiny 

Alexandrijské,  
panny a mučednice 

 

ADORAČNÍ DEN 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

 

9:00 
15:00 
15:30 
16:30 
17:00 

 

za živé a + farníky 
modlitba korunky k Božímu milosrdenství  
svátost smíření 
společné zakončení adorace 
za + rodiče Šenkeříkovy, jejich + děti, + vnučku,      
+ vnuka, 3 + zetě, snachu a BP pro živou rodinu 

sobota 26. listopadu 
 

Lidečko 
 

Lidečko 
Lidečko 

7:00 
 

11:00 
20:00 

za + rodiče Brhlovy, + zetě, + vnučku, nemocnou 
vnučku a BP pro živou rodinu 
křest Elena Grygarová a Aneta Surá 
vigilie „za počatý lidský život“ 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 
27. listopadu 

 
 

žehnání adventních 
věnců 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
 

Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

10:30 
 

11:45 
14:00 

za + z rodiny Zábnické a BP pro živou rodinu 
za Boží požehnání do nového církevního roku 
za + rodiče Jugovy, + bratra, + sestru a Boží pomoc 
a ochranu PM pro živou rodinu  
křest Josef a Jiří Slánští 
svátostné požehnání  


