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4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ    29. ledna 2023 

 

 

PODPORA OTCE KARLA HOŘÁKA 
Chtěl bych vám moc poděkovat jménem otce Karla za včerejší krásnou a silnou pouť i za 
všechny vaše modlitby, oběti a posty. Také tento týden budeme pokračovat. V pátek má být 
vynesený rozsudek. Stále se modleme a obětujme za něj i za všechny, kdo o něm rozhodují. 
1. společná modlitba růžence prokládaná zpěvy v úterý 31. 1. v 19:30 v kostele v Lidečku. 
Po večerní mši svaté bude tichá adorace a potom se společně pomodlíme růženec.  
2. celodenní půst o chlebě a vodě v pátek 3. 2. (popř. jen od masa)  
 

3. celodenní adorace v pátek 3. 2. v Lidečku od 8 do 18 hodin 
 

2. ÚNORA - SVĚTOVÝ DEN ZASVĚCENÝCH OSOB 
Připojte se v tento den (od 10 do 16 hodin) modlitbou za zasvěcené osoby z naší farnosti a 
za nová kněžská a řeholní povolání. Na modlitební stráž v kostele se můžete zapsat po 0,5 
hod. do připravené tabulky, která je na stolku v kostele v Lidečku i Horní Lidči. Také chci 
poprosit o modlitbu všechny nemocné babičky a dědečky, kteří už do kostela přijít nemůžou. 
Jejich modlitba ve spojení s obětí je nesmírně mocná! Prosím vás, vyřiďte jim to doma. 
Zvláště se chceme modlit za tyto: 
Zasvěcené osoby z naší farnosti: Marie Garguláková, Ludmila Kubicová, Marie Kubicová, 
Anna Povalačová, Růžena Sekulová, Kateřina Sekulová, Jana Smolíková, Anna Stachová, 
Stanislava Ščotková, Pavel Slováček, P. Jaromír Zádrapa, P. Ladislav Švirák, P. Pavel Martinka, 
P. Dominik Kovář a P. František Šary.  
Kněží, kteří u nás působili: P. Antonín Koman, P. Josef Čunek, P. Jiří Šolc, P. František Kuběna, 
P. Ivan Fišar, P. Anton Kasan, P. Jan Bleša, P. Jaroslav Špargl, P. Karel Hořák, P. Jan Ston.  
 

2. ÚNORA - SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

Večerní bohoslužba začíná žehnáním svící před kostelem a průvodem. Po Vyznání víry jdou 
matky s  hromničkou ofěru kolem oltáře. Děkují takto za své děti a obětují je Bohu jako Panna 
Maria Ježíše. Hromničku si přineste z domu. Kdo nemá, je k zakoupení vzadu na stolku. 
 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Tento týden budu při návštěvách nemocných udělovat i svátost nemocných. Ve středu 
v Horní Lidči, ve čtvrtek v Lidečku - Dolňansku a v pátek v Lidečku - Horňansku. Nachystejte 
si křížek, svíčku a kousek vaty. 
 

14. FARNÍ PLES 
14. farní ples se koná v sobotu 4. února v KD v Lidečku. Začátek v 19:30, k tanci a poslechu 
hraje skupina VIVIAN Band. V prodeji jsou již poslední vstupenky, tak neváhejte. Předem 
děkujeme za dary do tomboly i za příspěvek do kasičky (je vzadu u stolku s obětními dary). 
Dary do tomboly můžete přinášet do KD každý den do 15 hod. a ve čtvrtek od 18 do 20 hod. 
 

POSLANÝ - ŽÍT VE SPOLEČENSTVÍ 
Zveme všechny, kdo patří nebo touží patřit do společenství, na formační setkání zaměřená 
na téma společenství. Formace bude probíhat tři soboty 11. 2., 25. 3. a 13. 5. v kostele sv. 
Filipa a Jakuba ve Zlíně. Můžete se těšit na modlitbu chval, sdílení, vyučování, workshopy a 
slavení mše svaté. Další informace a přihlašování na plakátku nebo na webu PROJEKTU ON. 
 

SCHŮZKA MLADŠÍCH MINISTRANTŮ 
V sobotu 4. února v 8:00 bude na faře schůzka mladších ministrantů. Vezměte si i věci do 
tělocvičny. Začneme společnou snídaní. Také můžete přijít už i na ranní mši svatou. 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS A) 
1. čtení: Iz 58,7-10 * Vyrazí tvé světlo jako zora. 
Mezizpěv: Žl 112,4-5.6-7.8a+9 * Spravedlivý září v temnotách jako světlo. 
2. čtení: 1 Kor 2,1-5 * Hlásal jsem vám svědectví ukřižovaného Krista. 
Evangelium: Mt 5,13-16 * Vy jste světlo světa. 

BOHOSLUŽBY OD 29. LEDNA  DO 5. ÚNORA 2023 
neděle 29. ledna 

4. neděle v mezidobí 
 

PŘEDSTAVOVANÍ 
PRVOKOMUNIKANTŮ 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
10:30 
17:00 

za + rodiče Krajčovy, jejich + děti, + vnuka, BP a 
ochranu PM pro živou rodinu  
za prvokomunikanty z Hor. Lidče a jejich rodiny 
za prvokomunikanty z Lidečka a jejich rodiny 
modlitební triduum matek a otců 

úterý 31. ledna 
památka sv. Jana 

Boska, kněze 

Lidečko 
Lidečko 

 

17:00 
18:00 

 

svátost smíření 
za + rodiče Slováčkovy a ostatní + z rodiny, dary 
Ducha Svatého pro živou rodinu  

středa 1. února 
 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 

16:00 
18:00 

svátost smíření 
za + rodiče Pechancovy, + syna, DvO a ochranu 
PM pro živou rodinu 

čtvrtek 2. února 
svátek Uvedení Páně 

do chrámu 
 

svěcení hromniček 

Lidečko 
 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

Hor. Lideč 
Lidečko 

9:00 
 

10 - 16 
15:30 
16:30 
18:00 

19 - 20 

za živé a + řeholníky, řeholnice a kněze z naší 
farnosti a za ty, kteří u nás působili 
adorace za nová kněžská a řeholní povolání 
svátost smíření pro děti a mládež 
za maminky a babičky z  Lidečka  
za maminky a babičky z  Horní Lidče 
svátost smíření (3 kněží) 

pátek 3. února 
první pátek 

 
svatoblažejské 

požehnání 

Lidečko 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 

8 - 18 
15:30 
16:30 

 
18:00 

 

tichá adorace /  8 - 9  svátost smíření 
adorace a svátost smíření 
za + manžela, + z rodiny, ochranu PM a BP pro 
živou rodinu Trčkovu 
za + syna Josefa Nováka, + manžela, rodiče z obou 
stran a požehnání pro živou rodinu 

sobota 4. února 
sobotní památka PM  

Lidečko 7:00 
 

za + rodiče, + z rodiny Janošíkovy, BP pro živou 
rodinu 

neděle 5. února 
5. neděle v mezidobí 

 
 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
Pulčín 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
15:00 

za + rodiče a manžela Jaromíra, DvO, dary Ducha 
Svatého a BP pro živou rodinu 
za + rodiče Vaculkovy a Poláčkovy, dar zdraví a 
Boží ochranu pro živou rodinu 
za živé a + farníky 
na poděkování za 80 let života, dar zdraví a BP pro 
rodinu Vichtorovu a Išpoldovu 


