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6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  22. května 2022 
 

 
 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Sk 7,55-60 * Vidím Syna člověka, jak stojí po Boží pravici. 
Žalm: Žl 97,1+2b.6+7c.9 * Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí. 
2. čtení: Zj 22,12-14.16-17.20 * Přijď, Pane Ježíši! 
Evangelium: Jan 17,20-26 * Ať všichni jsou jedno! 

 

 
 
 

PUTOVNÍ MÁJOVÁ POBOŽNOST 
Všechny vás dnes zvu na putovní májovou pobožnost k obrázku Panny Marie, Matce 
ustavičné pomoci v Horní Lidči. Sraz bude v 14:30 u knihovny v Horní Lidči nebo u kříže 
směrem na Pulčiny. Z obou míst půjdeme směrem k obrázku a budeme se modlit růženec.  
 

PŘÍPRAVA TŘETÁKŮ 
Tento týden budeme pokračovat katechezí o svatém přijímání + opakování otázek č. 39-44. 
V Lidečku bude katecheze ve čtvrtek po mši svaté a v Horní Lidči v pátek při mši svaté. 
 

MINISTRANTSKÝ TÁBOR 
Dnes naposledy se můžete přihlásit na ministrantský tábor do Pozlovic od 31. 7. do 6. 8.. 
Kapacita už je skoro plná. Přihlášku si můžete vyzvednout v zákristii a vyplněnou vhodit na 
faru do schránky.  
 

VELKÝ ÚKLID 
Ve středu 25. května od 16:00 bude v Lidečku v kostele velký úklid před prvním svatým 
přijímáním našich dětí. Kromě rodičů a jejich příbuzných (letos je jich opravdu málo) přijďte 
pomoci i ostatní, zvláště chlapi. V Horní Lidči bude úklid v pátek po mši svaté.  
 

BRIGÁDA NA DOKONČENÍ TERASY FARNÍHO CENTRA 
Také tento týden v pondělí, úterý i ve středu od 16 hodin prosím ochotné chlapy o pomoc. Už 
nám zbývá pouze posledních asi 100 m2 terasy. Nahlašujte se Jindrovi Trochtovi č. tel.: 
605 185 207. 
 

SETKÁNÍ CHLAPŮ 
V pondělí 23. května se ve 20:00 koná v pastoračním centru v Horní Lidči další setkání chlapů, 
všichni jste srdečně zváni. 
 

BIŘMOVANCI A SVATODUŠNÍ VIGILIE 
Biřmovanci mají tento týden setkání ve skupinkách a příští týden v sobotu 4. června se 
povinně zúčastní Svatodušní vigilie v kostele v Lidečku ve 22:00. Na tuto slavnost jste zváni i 
všichni ostatní. Spolu s Pannou Marií i apoštoly budeme prosit o příchod a vylití Ducha 
Svatého. Slavnost Seslání Ducha Svatého je třetí největší slavností liturgického roku. 
 

ZKOUŠKA SBORU NA PRIMICIE 
Zveme všechny, kdo máte chuť zpívat k oslavě Boží, do kostelního pěveckého sboru. 
Nacvičuje se na primice Františka Šaryho a na Boží Tělo. Zkoušky jsou každý čtvrtek od 19 
hodin v pastoračním centru v Horní Lidči. 
 

14. SETKÁNÍ SCHOL 
Přijměte srdečné pozvání na 14. setkání schol, které se v naší farnosti uskuteční příští sobotu 
4. června. Setkání je určeno nejen účinkujícím, ale vám všem, kdo máte rádi pěkné 
křesťanské písně a kdo chcete podpořit scholy svou přítomností, protože si vážíte toho, co 
pro farnosti a pro Pána Boha dělají. Když alespoň na chvíli přijdete, jistě jim to udělá velkou 
radost. Kromě vystoupení schol z celé naší arcidiecéze, se můžete těšit na populární dětskou 
křesťanskou kapelu BROUCI, kouzelnickou show a další doprovodný program. Celé setkání 
začne mší sv. v 9:30, na kterou jste všichni srdečně zváni. Bude ji sloužit o. Dominik Kovář.  
 

ADORAČNÍ A CHVÁLOVÝ VEČER 
V předvečer setkání, v pátek 3. května, vás srdečně zvu na adorační a chválový večer 
s kapelou Goldband. Začátek je v 19:00 v kostele v Lidečku. 

BOHOSLUŽBY OD 22. KVĚTNA DO 29. KVĚTNA 2022 
6. neděle velikonoční 

22. května 
 
 

sbírka na  
pronásledované 

křesťany 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 
Lidečko 

  

7:30 
 

9:00 
10:30 
11:45 
15:00 

za + Boženu Valentovu, + z rodiny a BP pro živou 
rodinu 
za živé a + farníky 
za + Marii Hyžákovu, dar zdraví a BP pro ž. rodinu 
křest Eliška Bučková 
putovní májová pobožnost k obrázku Panny 
Marie, Matce ustavičné pomoci v Horní Lidči 

úterý 24. května 
 

Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

svátost smíření 
na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o 
Boží požehnání a pomoc do dalších let 

středa 25. května Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

17:00 
18:00 

svátost smíření 
za + rodiče Vaculkovy a BP a ochranu pro ž. rodinu 

čtvrtek 26. května 
Slavnost 

NANEBEVSTOUPENÍ 
PÁNĚ 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

9:00 
 

16:30 
18:00 

za + rodiče Pechálovy, dar zdraví a BP pro živou 
rodinu 
mše svatá 
za živou a + rodinu Bajzovu a Kulíškovu 

pátek 27. května 
 

začíná svatodušní 
novéna 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 
 

Lidečko 

15:30 
16:30 
18:00 

 
19-20 

adorace a svátost smíření 
za + maminku k 1. výročí úmrtí 
za + Antonína Garguláka, dvoje + rodiče a BP pro 
živou rodinu 
svátost smíření 

sobota 28. května 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 

9:30 
15:30 
18:00 

svátost smíření pro rodiče a příbuzné 
svátost smíření pro rodiče a příbuzné 
za + Ludmilu Švirákovu, + manžela, DvO a BP pro  
živé rodiny (mše svatá s nedělní platností) 

7. neděle velikonoční 
29. května 

 

PRVNÍ SVATÉ 
PŘIJÍMÁNÍ 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

Lidečko 

8:30 
 

10:30 
 

15:00 

za děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně a 
jejich rodiny 
za děti, které poprvé přistoupí ke stolu Páně a 
jejich rodiny 
Te Deum a Svátostné požehnání 
(svěcení upomínek a náboženských předmětů) 


