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33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  13. listopadu 2022 
 

 

BOHOSLUŽBY OD 13. LISOPADU DO 20. LISTOPADU  2022 
33. neděle v mezidobí 

13. listopadu 
 
 
 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

Račné 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 
15:00 
17:00 

za + manžela Karla, + z obou rodin a BP pro ž. rod. 
za dvoje + rodiče, + příbuzné, DvO, dar zdraví a BP 
pro živou rodinu Gargulákovu 
za živé a + farníky 
za živé a + rodáky a obyvatele Račného 
večer chval 

 

úterý 15. listopadu Lidečko 18:00 na poděkování za dar zdraví a za dvoje + rodiče,   
+ z rodiny a BP pro živé rodiny 

středa 16. listopadu Hor. Lideč 18:00 za + Ludmilu a Rostislava Vaculkovy a BP pro živou 
rodinu Vaculkovu 

čtvrtek 17. listopadu 
památka sv. Alžběty 
Uherské, řeholnice 

Lidečko 18:00 za + manžela Miroslava k nedožitým 70. 
narozeninám, ostatní + z rodiny Suré a Čokavcové 
a dar zdraví pro živou rodinu 

pátek 18. listopadu 
posvěcení římských 

bazilik svatých 
apoštolů Petra a Pavla 

 

mše svatá pro  
rodiče a děti  

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
 

Lidečko 

15:30 
16:30 

 
18:00 

 
 

19:00 

adorace a svátost smíření 
za + Josefa a Alenu Kousalovy a BP pro celou živou 
rodinu 
za + Františka Kudelu, jeho + bratra Josefa,                
+ dceru Hanu, + rodiče z obou stran a dar víry          
a Boží pomoc pro živou rodinu 
společná katecheze biřmovanců v kostele 

sobota 19. listopadu 
 

Lidečko 
 

Lidečko 

7:00 
 

11:00 

za + rodiče Kurtinovy, + z rodiny a BP a ochranu 
PM pro živou rodinu 
křest Hana Petříková a Eliška a Amálie Trochtovy 

SLAVNOST JEŽÍŠE 
KRISTA KRÁLE 
20. listopadu 

 

FARNÍ HODY  
  

sbírka na Farní 
centrum 

 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 
 

Lidečko 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
 
 

14:30 

za obnovu a proměnu života celé naší farnosti 
v duchu Kristova evangelia  
za + manželku, dvoje + rodiče, + příbuzné a BP      
a ochranu PM pro celou živou rodinu Manovu 
za živé a + farníky a Boží požehnání pro celou 
farnost a obec Lidečko  
mši svatou slouží P. Ivan Fišar 
Te Deum, zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci 
Ježíšovu a svátostné požehnání 

 

VEČER CHVAL 
Přijďte se dnes ponořit do Boží chvály a vyvyšovat Ho za to, že je stále s námi a že se s Ním 
nemusíme ničeho bát. Začínáme v 17 hodin ve farním kostele. 
 

LEKTORSKÝ KURZ 
Dnes naposledy se můžete vzadu na stolku zapsat a přihlásit do připraveného archu na 
lektorský kurz ve Valašských Kloboukách. 
 
 

HODOVÝ ÚKLID KOSTELA 
Prosím všechny úklidové skupinky z Lidečka, aby přišly ve středu 16. listopadu v 15:30 na 
úklid kostela a okolí před hodama. V sobotu po ranní mši už potom skupinka, co má tento 
týden službu setře podlahu. 

 

SPOLČO DĚTÍ  (4. - 6. TŘÍDA) 
Další setkání farního společenství dětí od 4. do 6. třídy bude tuto středu 16. 11. v 17:00 na 
faře. Přijďte prožít spolu i s Bohem příjemné chvíle. Scházet se budeme v tento čas každý 
týden. 
 

BIŘMOVANCI 
Biřmovanci mají tento týden páteční společnou katechezi v kostele. Termín biřmování bude 
pravděpodobně v sobotu 11. 2. 2023. Ještě čekáme na oficiální potvrzení z arcibiskupství. 
Pokud by tento termín otcové biskupové nemohli, bude biřmování o týden později. 
 

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE V OLOMOUCI 
Srdečně zvu všechny mladé z farnosti v sobotu 19. 11. na Arcidiecézní setkání mládeže 
do Olomouce. Začátek je v 9 hodin v katedrále. Zúčastnit se můžete i předprogramu 
(modlitebního večera), který začíná už v pátek v 18 hodin v dominikánském kostele. 
Přihlašujte se na stránkách Arcidiecézního centra mládeže. Společný odjezd vlakem bude 
v 6:23 z Horní Lidče nebo v 6:26 z Lidečka. 
 

 

Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí! 
 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE (CYKLUS C) 
1. čtení: 2 Sam 5,1-3 * Pomazali Davida za krále nad Izraelem. 
Mezizpěv: Žalm 122 * Do domu Hospodinova, půjdeme s radostí. 
2. čtení: Kol 1,12-20 * Bůh nás převedl do království svého milovaného Syna. 
Evangelium: Lk 23,35-43 * Pane, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. 

Sbírky v srpnu, září a říjnu 2022 Lidečko 7:30 Hor. Lideč 9:00 Lidečko 10:30 
7.8.   6577,- 7953,- 5413,- 
14.8.   5377,- 8134,- 8048,- 
21.8.   5875,- 6076,- 6431,- 
28.8.  5685,- 7035,- 6882,- 
4.9.   7288,- 6835,- 4176,- 
11.9. 7113,- 7839,- 7190,- 
18.9.  na farní centrum 26195,- 14895,- 18681,- 
25.9. 5784,- 9314,- 6593,- 
28.9. sv. Václav 5011,- 14066,-  
2.10. 5828,- 8109,- 6423,- 
9.10.  na farní centrum 18054,- 15475,- 18602,- 
16.10. 8167,- 7542,- 6622,- 
23.10.  na misie 27713,- 25509,- 34199,- 
30.10. 8376,- 6661,- 5653,- 


