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2. NEDĚLE ADVENTNÍ    4. prosince 2022 

 

 
 

DUCHOVNÍ OBNOVA S MISIONÁŘEM P. LUDVÍKEM MÁLKEM SVD - 10. 12. 2022  
Zahájení v 14:00 v KD v Lidečku, závěr v 17:00 adorace a mše sv. v kostele. Ať víme, kolik 
máme nachystat stolů a židlí, prosíme o orientační přihlášení do čtvrtku 8. 12. na připravený 
seznam vzadu v kostele. Klidně můžete přijít i bez přihlášení, místo se vždycky najde. 
 

NEDĚLNÍ ADVENTNÍ ADORACE RODIN 
Přijďte dnes za Pánem Ježíšem v Nejsvětější svátosti a svěřte mu svou rodinu i celou naši 
farnost. Budeme se modlit hlavně za naše děti a mládež. Začneme ve 12 hodin modlitbou 
Anděl Páně a zakončíme v 15 hodin „Korunkou“.  
 

MIKULÁŠSKÁ NÁVŠTĚVA 
Dnes od 16 do 18 hodin na vás bude v kostele čekat sv. Mikuláš s andílky. Přijďte ho pozdravit 
celé rodiny a poděkovat mu za jeho štědrost. Také letos můžete sv. Mikuláše napodobit a 
v předvečer jeho svátku, za tmy, aby vás nikdo neviděl, někoho za okno obdarovat. 
 

PRODEJ MEŠNÍHO VÍNA 
Dnes po mši svaté si můžete před kostelem zakoupit vína z Arcibiskupských zámeckých 
sklepů z Kroměříže. Při zakoupení lahve podpoříte také naši farnost (20% z tržby). Může to 
být také pěkný vánoční dárek. 
 

NABÍDKA KNIH NA VÁNOCE 
Dalším takovým pěkným vánočním dárkem může být dobrá křesťanská kniha. V obou 
kostelích je vzadu na stole k nahlédnutí několik aktuálních knižních novinek. U každé knihy je 
list, kde se můžete zapsat a knihu si do příští neděle objednat. Využijte této nabídky! 
 

FARNÍ ADVENTNÍ KALENDÁŘ  
Ještě nám zůstaly nějaké farní adventní kalendář s úkolem, zamyšlením a úryvkem z Písma 
na každý den. Kdo byste chtěli prohloubit vaši rodinnou modlitbu, můžete si ho vzít v sakristii.  
 

RORÁTY 
Chtěl bych povzbudit všechny děti i mladé k účasti na rorátech. Také dospělí choďte na roráty 
připravovat cestu Pánu. Po rorátech jste srdečně zváni na společnou snídani.  
 

VÁNOČNÍ PŘESPÁVAČKA NA FAŘE PRO DĚTI (4. - 6. TŘÍDA)  16. - 17. 12. 
Srdečně zveme děti z celé farnosti na „přespávačku“ na faru, která se 
uskuteční z pátku 16. na sobotu 17. prosince. Sraz bude v pátek po mši 
svaté u fary. Přihlašujte se do neděle do půlnoci. Podrobné informace a 
přihlašování: https://forms.gle/8agzUJq1S9aHeZo18  
 

 

VÁNOČNÍ MISIJNÍ JARMARK V HORNÍ LIDČI 
V neděli 11. 12. vás moc zveme na Vánoční misijní jarmark. Můžete se těšit na kávu čaj nebo 
nějakou napečenou dobrotu. Také prosíme maminky a babičky o napečení buchet, zároveň 
pokud máte nějaké výrobky, přineste je do „pastoráku“ během týdne. Těšíme se na vás! 
 

STOLNÍ KALENDÁŘE 2023 
Po mši svaté se můžete v sakristii zastavit pro kalendáře na rok 2023, které jste si objednávali. 
Cena je 80,- Kč. Mimo objednávky je jich ještě asi 20 navíc. 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023  
Prosíme vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky z loňského roku, aby potvrdili svou účast i pro rok 
2023 na email: mkhl159@seznam.cz (pro Horní Lideč) a lenka.ryzova@centrum.cz (pro 
Lidečko) do neděle 11. 12. 2022. Vítáme nové tváře z řad mladších maminek a tatínků, a také 
středoškoláků a vysokoškoláků. Vedoucím skupinky se můžete stát už od 15-ti let. 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 3. NEDĚLE ADVENTNÍ (CYKLUS A) 
1. čtení: Iz 35,1-6a.10 * Bůh sám přijde a spasí nás. 
Mezizpěv: Ž 146,6c-7.8-9a.9bc-10 * Přijď, Pane, a spas nás!  
2. čtení: Jak 5,7-10 * Posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko. 
Evangelium: Mt 11,2-11 * Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? 

BOHOSLUŽBY OD 4. PROSINCE DO 11. PROSINCE 2022 
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 

4. prosince 
 
 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

Pulčín 
Lidečko 

7:30 
9:00 

10:30 
11:30 

12 - 15 
15:00 

16 - 18 

za živé a + farníky 
za + manžela u příležitosti 5. výročí úmrtí 
za živou rodinu Krahulíkovu  
křest Vítek Měšťánek 
adorace rodin (modlíme se za děti a mládež) 
za + Josefa Žídka a Marii Pechalovu (1. výročí) 
„mikulášská návštěva“ v kostele  

pondělí 5. prosince Hor. Lideč 6:15 roráty - za živé a + z rodiny Zichovy, za živou víru 
a BP pro celou rodinu 

úterý 6. prosince 
sv. Mikuláše, biskupa 

Lidečko 6:15 roráty - za + manžele Ludmilu a Josefa Žídkovy, 
jejich syna Jana s manželkou a vnuky Jana, 
Martina a Tomáše a BP pro živou rodinu 

středa 7. prosince 
památka sv. Ambrože  

Hor. Lideč 6:15 roráty - za + z rodiny Zádrapové a Trčálkové a BP 
pro živé rodiny 

čtvrtek 8. prosince 
slavnost PANNY 

MARIE, POČATÉ BEZ 
POSKVRNY 

PRVOTNÍHO HŘÍCHU 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 

9:00 
16:30 

 
18:00 

 

za pomoc Boží a posilu pro otce Karla Hořáka 
za + manžela Ladislava, 2 + rodiče, sourozence         
a BP pro živou rodinu Brhlovu a Manovu 
za + dvoje rodiče, + manžela Aloise a BP pro živou 
rodinu Zádrapovu   

pátek 9. prosince 
 

mše svatá pro  
rodiče a děti 

 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 

15:30 
16:30 

 
18:00 

 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Matyášovy a Boží pomoc a ochranu 
pro živou rodinu 
za živé a + včelaře, jejich rodiny a za dar zdraví 
včelstev 

sobota 10. prosince 
DUCHOVNÍ OBNOVA 

OD 14:00 

Lidečko 
 

Lidečko 

7:00 
 

17:30 

roráty - za + rodiče Kubicovy, + tatínka Josefa, dar 
zdraví a BP pro živou rodinu 
za účastníky duchovní obnovy a jejich rodiny 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 
11. prosince 

 
 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

10:30 
12 - 15 

17:00 

za + Marii Talašovu a ostatní + z rodiny 
za + Vladislava Chovance (1. výročí úmrtí) 
za živé a + farníky 
adorace rodin (modlíme se za manžele) 
večer chval 


