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SVÁTEK KŘTU PÁNĚ  9. ledna 2022 
 

 
 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: 1 Sam 3,3b-10.19 * Mluv, Hospodine, tvůj služebník poslouchá. 
Mezizpěv: Žalm 40 * Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli. 
2. čtení: 1 Kor 6, 13c-15a. 17-20 * Vaše těla jsou údy Kristovými. 
Evangelium: Jan 1,35-42 * Viděli, kde bydlí, a zůstali u něho.  

 

BOHOSLUŽBY OD 9. LEDNA DO 16. LEDNA 2022 
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 

 

9. ledna  
 

končí vánoční doba 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

Lidečko 
Lidečko 

 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
 

11:45 
14:00 

 

za všechny pokřtěné děti v roce 2021                          
a požehnání pro jejich rodiče a všechny z rodiny 
za + rodiče Krajčovy a Petrůjovy, + z rodiny a BP 
a ochranu PM pro živou rodinu Petrůjovu 
za živé a + farníky, zvl. za novou pastorační radu 
a požehnání pro její činnost 
udílení svátosti křtu 
adorace a svátostné požehnání 
(setkání s prvokomunikanty a jejich rodiči) 

pondělí 10. ledna 
 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

14:30 
18:00 

zádušní mše sv. za + Františka Fojtů (kremace) 
za + Jarmilu Kulíškovu (1. výročí úmrtí) 

úterý 11. ledna 
 

Lidečko 14:30 pohřeb + Jaroslava Trochtu 

středa 12. ledna 
 

Hor. Lideč  18:00 za + prarodiče Juráčkovy a jejich děti s rodinami 

čtvrtek 13. ledna 
 
 

 

Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Aloise a Marii Vaňkovy, jejich dceru, 
dar zdraví, ochranu PM a BP pro živou rodinu 

pátek 14. ledna 
mše svátá  

pro rodiče a děti  
(8. třída) 

 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 

15:30 
16:30 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Fojtů a BP pro živou rodinu 
za + rodiče Machů a za + z rodiny 

sobota 15. ledna 
sobotní památka 

Panny Marie 
 

Lidečko 
 

7:00 
 

za + syna Josefa Nováka, + manžela, rodiče 
z obou stran a živou rodinu 
 

2. neděle v mezidobí 
 

16. ledna  
 

sbírka na  
Farní centrum 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
 

Lidečko 
 

Lidečko 

7:30 
9:00 

 
 

10:30 
 

17:00 

za živé a + farníky 
na poděkování za dar života s prosbou o dary 
Ducha svatého, BP a ochranu PM pro jubilanta a 
celou živou rodinu 
za + Annu a Antonína Čížovy, všechny + z rodiny, 
ochranu PM a BP pro živou rodinu 
večer chval 

 

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
Dnes v 14:00 v kostele v Lidečku se uskuteční setkání prvokomunikantů a jejich rodičů. 
Zahájíme adorací, ve které budeme děkovat Bohu za to, že jsme křesťané a Boží děti. Poté 
bude následovat krátká katecheze o křtu. Účast dítěte a alespoň jednoho z rodičů je povinná.  
 

REKORDNÍ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Upřímně děkuji všem koledníčkům, vedoucím skupinek, těm, kteří připravovali občerstvení a 
počítali peníze a zvláště organizátorkám celé akce Lence Ryzové a Patricii Novákové a jejich 
pomocníkům. V Horní Lidči se vybralo krásných 83.451,-Kč a v Lidečku 133.722,-Kč a 2 dolary. 
Je to v obou dědinách asi o 10% více než při poslední sbírce před kovidem v roce 2020. Ať 
vám všem, kdo jste přispěli do sbírky, Bůh odplatí. Koho včera koledníci nezastihli, může 
přispět ještě dnes po mši svaté v sakristii. 
 

 

POUŤ DO FILIPOVA 
Stále se můžete přihlašovat na noční pouť do Filipova s otcem Josefem Červenkou. Odjezd 
z Horní Lidče bude ve středu 12. ledna v 17:20 od kostela a z Lidečka v 17:30 od obecního 
úřadu. Návrat je naplánovaný ve čtvrtek 13. ledna k večeru. Cena: 700,-Kč, studenti 400,-Kč. 
Přihlašovat se můžete do 10. 1. na farasobechleby@seznam.cz nebo na tel. č.: 731 621 105  
 

ROZPIS NA ÚKLID KOSTELA 2022 
Nový rozpis na úklid kostela v Lidečku v roce 2022 si můžete vyzvednout v sakristii. Je také 
trvale vyvěšen na nástěnce. 
 

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA 
V sobotu 15. 1. v 9:00 se na faře koná schůzka mladších ministrantů (1. stupeň ZŠ a mladší). 
Vezměte si s sebou i obuv a oblečení do tělocvičny. 
  
 

 

USTANOVENÍ PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI  
Na základě stanov PRF AO hl. III/čl. IV ustanovuje farář ke dni 9. 1. 2022 PRF v tomto složení: 
Volení členové:                                                       Jmenovaní členové: 
Filák Marek - Horní Lideč                                       Číž Dominik - Lidečko 
Fusek Jiří - Lidečko                                                  Váňa František - Horní Lideč 
Mana Josef - Horní Lideč                                        Martinková Šárka - Lidečko 
Pospíchal Ondřej - Lidečko                                    Trčková Ludmila - Horní Lideč 
Vichtorová Ludmila - Lidečko                                Chupíková Miroslava - Horní Lideč 
Novák Roman - Horní Lideč                                         
Na základě pověření AO k účasti na pastorační péči: Smolíková Marie, katechetka 
 

 

Členové PR jsou uvedeni do funkce předsedou PR složením slavnostního slibu před farním 
společenstvím. Současně předseda PR předá členům PR jím podepsané dekrety o ustanovení 
za členy PR. Následující ustavující zasedání PR se bude konat 20. 1. 2022 ve 20:30 na faře. 
Život farnosti vyžaduje činné zapojení jejich členů. Smyslem pastorační rady je spolupráce s 
farářem, aby se farnost stala živým společenstvím věřících. Má spoluzodpovědnost za šíření 
víry a spásy. Dokumenty II. vatikánského koncilu kladou důraz na spolupráci duchovních s 
věřícími v otázkách evangelizace a posvěcování. Zřizování pastoračních rad ve farnostech a 
účast laiků v nich je jedním ze způsobů uskutečňování laických aktivit v církvi, konkrétně ve 
farnosti. Vedle potřeby určité koordinace vedení farnosti je pastorační rada také místem 
spolupráce laiků a duchovních.  


