
informátor římskokatolické farnosti Lidečko 
 

2. NEDĚLE POSTNÍ  13. března 2022 
 

 
 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 3. NEDĚLE POSTNÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Ex 3,1-8a.13-15 * Ten, který jest, posílá mě k vám. 
Mezizpěv: Žl 103,1-2.3-4.6-7.8+11 * Hospodin je milosrdný a milostivý. 
2. čtení: 1Kor 10,1-6.10-12 * Když se někdo domnívá, že stojí, ať si dá pozor, aby nepadl. 
Evangelium: Lk 13,1-9 * Když se neobrátíte, všichni zahynete. 
 

 

BOHOSLUŽBY OD 13. BŘEZNA DO 20. BŘEZNA 2022 
2. neděle postní 

13. března  
 

sbírka Haléř sv. Petra 
 

výroční den zvolení 
papeže Františka 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 
14:00 
17:00 

za + Marii Vaňkovu (1. výročí úmrtí) 
za + manželku, dvoje + rodiče, příbuzné a Boží 
ochranu pro živou rodinu Manovu 
za živé a + farníky 
Lidečko,  H. Lideč  pobožnost KC – chlapi 
večer chval (zvláště zveme ty, kdo ve farnosti 
nemají své místo a necítí se úplně přijati) 
 

úterý 15. března Lidečko 18:00 za ukončení války na Ukrajině a mír ve světě 
středa 16. března Hor. Lideč 18:00 za + manžela Josefa, dvoje + rodiče, příbuzné a 

BP a ochranu pro živou rodinu Chovancovu 

čtvrtek 17. března 
 

Lidečko 
Lidečko 

 

17:00 
18:00 

 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Smolíkovy, + dceru a zetě a BP a dar 
zdraví pro živou rodinu   

pátek 18. března 
 

mše svatá pro  
rodiče a děti 

(4. třída) 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 
Lidečko 

 
Lidečko 

15:00 
16:00 
16:30 

 
17:30 
18:00 

 
19:00 

adorace a svátost smíření 
pobožnost KC - modlitby matek 
za + rodiče Poláchovy, + manžela, všechny                 
+ z rodiny a BP pro živé rodiny 
pobožnost KC - modlitby matek 
za + Františka Ščotku, + rodiče z obou stran,             
+ děti a BP pro živou rodinu 
společná katecheze biřmovanců  

sobota 19. března 
Slavnost SV. JOSEFA, 
SNOUBENCE PANNY 

MARIE 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 

7:30 
9:00 

10:30 
 

16:00 

za živé a + Josefy z Lidečka a jejich rodiny 
za živé a + Josefy z Hor. Lidče a jejich rodiny 
za + Josefa Deklevu (1. výročí), + Josefa Vaňka a 
za dar zdraví a BP pro celou rodinu 
setkání s koordinátorkami modliteb matek 

3. neděle postní 
 

20. března  
 

sbírka na celostátní 
setkání mládeže 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

10:30 
14:00 
15:00 

za + rodiče Brhlovy, jejich + děti, zetě a vnuky 
za živé a + farníky 
za + Josefa a Amálii Kovářovy a BP pro živ. rodinu 
Lidečko,  H. Lideč  pobožnost KC – biřmovanci 
setkání rodičů prvokomunikantů 
 

 
 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
 

v sobotu 26. března 2022 v KD v Lidečku 
vede společenství MARTINDOM (SK) 
 

13:00 - 14:30  I. Blok - Bůh nám rozumí  
14:45 - 15:45  II. Blok - Jak získat sílu od Boha 
16:00 - 18:00  adorace s chválami a modlitbami, mše svatá 
Přihlašujte se na farním webu nebo v obou kostelích, cena 100,-Kč (studenti 50,-Kč) 
 

 

100 EVANGELIÍ PŘED SVĚCENÍM FRANTIŠKA ŠARYHO 
Od čtvrtka 17. března zbývá do kněžského svěcení jáhna Františka 100 dní. Chceme ho 
podpořit modlitbou a společnou četbou Bible. Každý den si budeme číst úryvek evangelia, 
které se čte ten den při mši svaté. Rozpis těchto úryvků i s modlitbou si můžete vzít na stolku. 
 

SETKÁNÍ MODLITEB MATEK 
Setkání s koordinátorkami Modliteb matek se uskuteční v sobotu 19. 3. v 16:00 v kostele 
v Horní Lidči. Zvány jsou všechny maminky. Ty, které se pravidelně scházejí k modlitbě, i ty, 
které chtějí blíže poznat spiritualitu Modliteb matek. Těšíme se na setkání. 
 

SETKÁNÍ PASTORAČNÍ RADY 
Setkání pastorační rady farnosti se koná tento čtvrtek 17. 3. ve 20:00 na faře. 
 

RŮŽENEC ZA UKRAJINU 
Modlitba růžence za ukončení války na Ukrajině pokračuje i tuto sobotu 19. 3. v kostele 
v Horní Lidči. Začátek je v 10:00 po mši sv. a ukončení v 19:00. Zapisujte se vzadu na stolku.  
 

PODĚKOVÁNÍ 
Chtěl bych poděkovat všem biřmovancům i ostatním mladým za včerejší celodenní modlitbu 
růžence. Také díky všem, kdo jste přišli pomoci natírat kříže na nových křížových cestách. 
 

SETKÁNÍ RODIČŮ PRVOKOMUNIKANTŮ 
Společné setkání rodičů dětí, které se připravují na první sv. přijímání, bude příští neděli         
20. března v 15:00 po křížové cestě v Lidečku v kostele. Budeme si povídat o svátosti smíření 
a připravíme se na modlitbu křížové cesty, která proběhne v pátek 1. dubna. 
 

SBÍRKA PRO UKRAJINU 
V budově OÚ v Lidečku (bývalé květinářství u obchodu) se stále koná charitativní sbírka pro 
Ukrajinu.  Můžete nosit kočárky, deky, spacáky, karimatky, obvazový materiál, powerbanky, 
baterky, čelovky, hřebeny, tuhá mýdla, cukrovinky pro děti a trvanlivé konzervy. 
Při kostelní sbírce na Ukrajinu se vybralo krásných 229.968,- Kč. Všem dárcům ať Bůh odplatí. 

 

POZVÁNÍ NA CELOSTÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE A SBÍRKA  
Zveme vás na Celostátní setkání mládeže (CSM) do Hradce Králové v termínu: 9. až 14. srpna 
2022, přihlašování je již spuštěno. Pozvěte i své kamarády. Staňte se svědky a zakuste novou 
zkušenost ve víře s Ježíšem a Marii jako sv. Pavel. V rámci CSM zveme do Hradce Králové také 
mladé rodiny na setkání rodin, a to v sobotu 13. srpna 2022 - více informací bude na webu 
setkání a na sociálních sítích. V neděli 20. března proběhne celostátní sbírka na podporu 
pastorace mládeže. Výtěžek bude použit na přípravu CSM a setkání mladých s papežem na 
Světovém dni mládeže v Lisabonu roku 2023. Za vaši štědrost děkujeme a prosíme o modlitbu 
za toto setkání.                                                                             biskup Pavel Posád, P. Kamil Strak 


