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3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ    22. ledna 2023 

 

 

 
 

PŘEDSTAVOVÁNÍ PRVOKOMUNIKANTŮ 
Obřad představování dětí, které půjdou letos k 1. svatému přijímání, bude při mši svaté 
v neděli 29. ledna. Společný nácvik a zdobení modlitebních svící bude dnes 22. ledna ve 
Farním centru v Lidečku. Setkání zahájíme v 14:00 adorací a svátostným požehnáním 
v kostele v Lidečku.  
 

HROMNIČNÍ POUŤ MATEK VE ŠTERNBERKU 
Stále se můžete v sakristii zapisovat na Hromniční pouť matek ve Šternberku. Odjezd 
autobusu v sobotu 4. února z Horní Lidče od kostela v 7:00 a postupně ze všech zastávek.  
 

MODLITEBNÍ TRIDUUM MATEK A OTCŮ  
Maminky a tatínkové, přijďte se příští víkend modlit za své děti. V pátek v 17:15 a v sobotu 
v 17:00 v Horní Lidči a v neděli v 17:00 v Lidečku. Na nedělní modlitby zvu speciálně rodiče 
našich biřmovanců. Přijďte jim společně vytvořit půdu pro přijetí darů Ducha svatého. 
 

BIŘMOVANCI 
Biřmovanci budou mít v pátek v 19:00 v kostele společnou schůzku a krátkou katechezi o 
svátosti biřmování. Nezapomeňte si vzít dopis pro otce biskupa a ostatní záležitosti. 
 

PODPORA OTCE KARLA HOŘÁKA 
Chtěl jsem vás poprosit o spolupráci a podporu pro otce Karla Hořáka. V pátek 3. února 2023 
má být vynesený rozsudek. Soudce je proti němu i církvi silně zaujatý a úplně se to dobře 
nevyvíjí. S některými farníky jsme se bavili, že bychom teď měli spojit síly a modlit se za 
mimořádné dary pro otce Karla, ať je psychicky silný a neklesá na mysli, a také za všechny, 
kdo o něm rozhodují, zvl. za toho soudce. 
Připravili jsme několik aktivit, ke kterým se můžete připojit. 
1. společná modlitba růžence prokládaná zpěvy v úterý 24. 1. a 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 27. 1. (popř. jen od masa)  
3. pouť na sv. Hostýn v sobotu 28. 1. Společně vyjdeme v 9:30 od hřbitova v Bystřici pod 
Hostýnem a cestou se za něho budeme modlit a v bazilice pak obětovat mši svatou v 11:15. 
Kdo pojede vlakem: odjezd z Horní Lidče 7:07 a z Lidečka 7:10. 
 

SETKÁNÍ SMS 
Abychom rostli ve víře a vzájemné lásce a službě je potřeba procházet neustálou formací. 
Proto zvu  v sobotu 28. 1. 2023 všechny členy společenství, která se schází v naší farnosti na 
„Setkání malých společenství“ (SMS) do kostela sv. Rodiny v Luhačovicích. Začátek je v 14:00. 
 

POSLANÝ - ŽÍT VE SPOLEČENSTVÍ 
V podobném duchu zvu 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. 
 

MLÁDEŽNICKÉ SPOLČO VSETÍNSKÉHO DĚKANÁTU 
27. 1. - 28. 1. 2023 se pro mladé z našeho děkanátu koná v pastoračním domě na Vsetíně 
„přespávačka“ spojená s filmovým večerem. Začíná se v 18:00 mší svatou. Spacák, 
karimatku a dobrou náladu s sebou. Podrobné informace jsou na plakátku.  

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS A) 
1. čtení: Sof 2,3;3,12-13 * Zanechám uprostřed tebe lid pokorný a chudý. 
Mezizpěv: Žl 146,6-10 * Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 
2. čtení: 1 Kor 1,26-31 * Bůh si vyvolil ty, kteří jsou ve světě bezmocní. 
Evangelium: Mt 5,1-12a * Blahoslavení chudí v duchu. 

BOHOSLUŽBY OD 22. LEDNA  DO 29. LEDNA 2023 
neděle 22. ledna 

3. neděle v mezidobí 
 

neděle Božího slova 
 

sbírka na Katolické 
biblické dílo 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 

 
14:00 
17:00 

za živé a + farníky 
za + manžela, rodiče, sourozence, DvO, dar zdraví 
a Boží pomoc a ochranu PM pro rodinu Slánskou 
za + Josefa Hyžáka, + rodinu Vaculčíkovu, + syny a 
snachu a BP pro živou rodinu 
adorace za prvokomunikanty a sv. požehnání 
večer chval 

úterý 24. ledna 
památka sv. Františka 
Saleského, biskupa a 

učitele církve 

Lidečko 
Lidečko 

18:00 
19:30 

 

za + Marii Tomečkovou 
růženec za otce Karla Hořáka 

středa 25. ledna 
svátek Obrácení  

sv. Pavla, apoštola 

Hor. Lideč 
 

18:00 
 

za živé a + farníky 

čtvrtek 26. ledna 
památka sv. Timoteje 

a Tita, biskupů 

Lidečko 
Lidečko 

 

17:00 
18:00 

 

adorace a svátost smíření 
za rodinu Macháčovu a Juřičkovu  

pátek 27. ledna 
 

mše svatá  
pro rodiče a děti 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 
 

Lidečko 

15:30 
16:30 
17:15 
18:00 

 
19:00 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Fojtů, BP a ochranu pro živou rodinu 
modlitební triduum matek a otců 
za + maminku Plevákovu, + zetě Miroslava Škarpu 
a BP pro živou rodinu 
setkání biřmovanců v kostele 

sobota 28. ledna 
památka sv. Tomáše 
Akvinského, kněze a 

učitele církve 

Bystřice 
p.H. 

Hostýn 
Hor. Lideč 

9:30 
 

11:15 
17:00 

vychází modlitební procesí (od hřbitova) 
 
mše svatá za otce Karla Hořáka 
modlitební triduum matek a otců  

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 


