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4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  8. května 2022 
 

 
 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Sk 14,21b-27 * Svolali církevní obec a vypravovali, co všechno Bůh s nimi vykonal. 
Mezizpěv: Ž 33,1-2.4-5.18-19 * Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství. 
2. čtení: 1 Petr 2,4-9 * Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo. 
Evangelium: Jan 14,1-12 * Já jsem cesta, pravda a život. 

 

 

 

FARNÍ POUŤ NA HORU BUTKOV 14. KVĚTNA  
Odjezd autobusu na farní pouť na horu Butkov do sanktuária Božího milosrdenství bude 
v sobotu 14. května v 8:00 z Lidečka od obecního úřadu. Autobus potom bude zastavovat na 
všech zastávkách. Cena dospělí 200,- Kč, děti a studenti 100,- Kč. Nakonec se nám po usilovné 
snaze nepodařilo vyřídit povolení výjezdu kamenolomem až úplně na horu. Autobus tedy 
zaparkuje na oficiálním parkovišti u chaty Muflonka, odkud již musíme zvládnout 1300 m 
pěšky. Po cestě se pomodlíme křížovou cestu a naše farní mše svatá bude v kapličce Božího 
milosrdenství v 11 hodin. Další program prožijeme již s vězeňským společenstvím Dismas. 
V 13:45 chvály, 15:00 korunka a mše svatá, 15:45 chvály a svědectví atd. Podrobný program je 
na plakátku. Návrat domů bude kolem 18 hodiny. Přijeďte za námi i osobními auty!!! 
 

PŘÍPRAVA TŘEŤÁKŮ PŘED 1. SV. PŘIJÍMÁNÍM 
Třeťákům pokračuje v pátek při mši svaté opakování před prvním svatým přijímáním. 
pátek 13.5. - svátost smíření (otázky č. 22-29) 
pátek 20. 5. - mše svatá (otázky č. 30-38) 
pátek 27. 5. - svaté přijímání (otázky č. 39-44)   
Účast dětí a jednoho z rodičů je povinná! 
 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
První svaté přijímání našich dětí bude v Lidečku (10:30 hod.) i v Horní Lidči (8:30 hod.) 
v neděli 29. května. Prosím vás o intenzivní modlitbu za děti i jejich rodiče.  
 

BRIGÁDA NA DOKONČENÍ TERASY FARNÍHO CENTRA 
Všem, kdo jste minulý týden přišli na brigádu, patří veliký dík. Budeme pokračovat v úterý od 
16 hodin. Nahlašujte se Jindrovi Trochtovi č. tel.: 605 185 207. 
 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 
Zvu vás všechny k intenzivní modlitbě růžence, jak doma v rodinách, tak i přede mší svatou. 
Přicházejte také na májové pobožnosti poděkovat Panně Marii za její ochranu a pomoc. 
Čteme na pokračování z knihy jáhna Josefa Janšty „Drahé děti“ (o Medžugorii). Májové 
pobožnosti bývají v Lidečku i Hor. Lidči před mší svatou. Když mše svatá nebude, začíná 
májová v Lidečku v 18 hodin (v neděli ve 14 hodin) a v Lidči v 19 hodin (kromě neděle).  
 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA MŠE SVATÉ VE 2. POLOLETÍ 
Stále si můžete v sakristii zapisovat úmysly mší svatých na 2. pololetí roku 2022. 
 

SVÁTEK MATEK 
Chtěl bych popřát všem maminkám a babičkám k dnešnímu svátku matek. Ať vám Bůh 
odplatí za každou vaši lásku a starostlivost a na přímluvu nebeské matky Panny Marie stále 
žehná. A jako poděkování přijměte od našich dětí a mladých symbolické srdíčko.  

 

BOHOSLUŽBY OD 8. KVĚTNA DO 15. KVĚTNA 2022 
4. neděle velikonoční 

8. května 
 

neděle  
Dobrého pastýře 

 

sbírka na  
křesťanská média 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
15:00 

za + rodiče Karla a Rosárii, + sourozence, + syna, 
3 + zetě, + snachu a BP pro rodinu Filákovu 
za 2 + rodiče, + z rodiny a BP pro živou rodinu 
Petrůjovu 
za živé a + hasiče z Lidečka a okrsku Lidečko 
putovní májová pobožnost u kapličky v Račném 
 

úterý 10. května Lidečko 18:00 za + rodiče Karla a Hildu, + syna Karla a BP pro 
živou rodinu Chupíkovu a Strouhalovu 
 

středa 11. května Hor. Lideč 16:00 za + Zdeňka Zvonka při 1. výročí úmrtí 
 

čtvrtek 12. května Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za + manžela Vladimíra, dvoje + rodiče, za dar 
zdraví a BP pro rodinu Kohoutkovu 
 

pátek 13. května 
 

Panny Marie  
Fatimské 

 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
 

Lidečko 
Lidečko 

15:30 
16:30 
18:00 

 
19:00 
19:00 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Fojtů, DvO a BP pro živou rodinu  
za + rodiče Brhlovy, + dcery Marii a Emílii, dar 
zdraví a BO pro živou rodinu 
biřmovanci společná katecheze (farní centrum) 
večer chval (v kostele) 
 

sobota 14. května 
svátek sv. Matěje, 

apoštola 

Lidečko 7:00 
 

8:00 

za + rodiče Daňkovy a Matyášovy, + děti, DvO a 
BP pro živou rodinu 
ODJEZD NA POUŤ NA BUTKOV 

5. neděle velikonoční 
15. května 

 
 

sbírka na  
venkovní osvětlení 

Farního centra 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

Lidečko  

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
 

11:45 

za + rodiče Františákovy, DvO a BP a ochranu PM 
pro živou rodinu 
za 2 + rodiče, + manžela, syna a pomoc Boží a 
ochranu PM pro živé rodiny 
za + syna Vojtěcha, 2 + tatínky, + prarodiče a BP 
pro živou rodinu 
křest Josefa Tkadlece 
 

Sbírky v dubnu 2022 Lidečko 7:30 Hor. Lideč 9:00 Lidečko 10:30 
3.4. farní centrum 25.520,- 15.416,- 20.421,- 
10.4. 7.290,- 9.316,- 8.978,- 
17.4. na platy duchovních 32.408,- 26.296,- 15.310,- 
18.4. 6.396,- 5.789,- 2.134,- 
sbírka u Božího hrobu 17.105,- 6.612,-  
postní almužna (krabičky) 16.474,- 15.195,-  
24.4. 5.008,- 7.478,- 7.959,- 


