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13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  26. června 2022 
 

 

 

 
 

 

TRIDUUM MODLITEB MATEK  
Srdečně zveme dnes v 18 hodin do kostela v Lidečku všechny maminky a babičky k modlitbě 
za naše děti a rodiny. Budeme také prosit za nová kněžská a řeholní povolání z naší farnosti. 
 

PRIMICE FRANTIŠKA ŠARYHO 9. ČERVENCE  V 15 HODIN 
Srdečně vás všechny zvu na primici Františka Šaryho, který byl včera vysvěcený na kněze. Po 
primici jste všichni zváni na farní zahradu na občerstvení. Můžete se těšit na pivo, kofolu, 
guláš, klobásy, cukrovou vatu, skákací hrad, řetízkový kolotoč  a jiné. Přijďte společně prožít 
tuto velkou slavnost naší farnosti i celé církve. 
 

VELKÁ BRIGÁDA 
V úterý 28. 6. bude velká brigáda kolem Farního centra a kostela. Bude se vytrhávat plevel, 
hrabat, zametat, opravovat plot atd. Vezměte si potřebné nářadí i kýble. Přijďte, prosím, 
v hojném počtu, muži i ženy!!! Začíná se v 16 hodin.  
 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Tento týden budu v obvyklých časech navštěvovat naše nemocné. Ve středu Horní Lideč, ve 
čtvrtek Lidečko dolňansko a v pátek Lidečko horňansko.  
 

ROZLOUČENÍ S OTCEM ARCIBISKUPEM JANEM  
Všichni věřící z celé arcidiecéze jsou srdečně zváni ve čtvrtek 30. 6. v 17 hodin do Olomouce na 
mši svatou u příležitosti výročí posvěcení katedrály. Při mši svaté poděkujeme otci arcibiskupovi 
Janovi za jeho dlouholetou službu a budeme mu vyprošovat hojnost milostí v jeho novém poslání 
v Praze. Po mši svaté jste zváni k přátelskému setkání vedle katedrály. Otec Stanislav z Francovy 
Lhoty organizuje autobus a mají ještě volná místa, klidně se můžete u něj přihlásit. 
 

MŠE SVATÁ NA UKONČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU A ZA DEVÁŤÁKY 
V pátek 1. 7. poděkujeme při mši svaté v Lidečku Pánu Bohu za uplynulý školní rok, za všechny 
zvládnuté maturity, přijímačky a zkoušky a budeme si vyprošovat Boží požehnání a ochranu 
Andělů Strážných pro dobu prázdnin a dovolených. Zvláště se také budeme modlit za naše 
deváťáky, aby se jim dařilo na středních školách i v životě. Přijďte všichni školáci, studenti, učitelé, 
vychovatelé i rodiče.  
 

 sbírky květen a červen Lidečko 7:30 Horní Lideč 9:00 Lidečko 10:30 
1.5.       6 439,- 7 593,- 7 564,- 
8.5.  křesťanská média 18 803,- 15 910,- 14 684,- 
15.5. farní centrum 17 842,- 16 286,- 16 049,- 
22.5. pronásledované křesťany 11 946,- 11 826,- 10 362,- 
29.5.  4 847,- 9 603,- 6 085,- 
5.6.  církevní školy 17 518,- 12 303,- 10 592,- 
12.6.  7 763,- 6 303,-    8 175,- 
19.6. farní centrum 18 644,- 14 675,- 17 023,- 

 

Všem, kdo jste přispěli, ať Bůh odplatí za vaše dary! 

 

 LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Iz 66,10-14c * Hle, přivalím na něj blaho jako řeku. 
Mezizpěv: Ž 66,1-3a.4-5.6-7a.16+20 * Jásejte Bohu, všechny země! 
2. čtení: Gal 6,14-18 * Na svém těle nosím znamení, že náležím Ježíšovi. 
Evangelium: Lk 10,1-12.17-20 * Váš pokoj na něm spočine. 

BOHOSLUŽBY OD 26. ČERVNA DO 3. ČERVENCE 2022 
13. neděle v mezidobí 

26. června 
 

Lidečko 
Lidečko 

 

7:30 
10:30 

 

za + z rodiny Hačundové a Odehnalové 
za + maminku Jarmilu, + rodiče Haspalovy,               
+ z rodiny a BP pro živou rodinu 

úterý 28. června 
památka sv. Ireneje, 
biskupa a mučedníka 

Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

svátost smíření 
za + rodiče z obou stran, 2 syny, + manžela a živou 
rodinu Čížovu 

středa 29. června 
Slavnost  

SV. PETRA A PAVLA, 
APOŠTOLŮ 

doporučený zasvěcený 
svátek 

Lidečko 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

9:00 
15:30 
16:30 

 
18:00 

za živé a + farníky a za P. Jaromíra Zádrapu 
svátost smíření 
za + rodiče Mikuškovy, jejich + děti a BP pro živou 
rodinu 
za + rodiče Filákovy, + syna, + zetě a dar zdraví pro 
živou rodinu 

čtvrtek 30. června 
svátek Výročí 

posvěcení katedrály 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

 
Lidečko 

16:00 
17:00 
18:00 

 
19:00 

svátost smíření pro děti a mládež 
adorace a svátost smíření 
za + manžela, 2 + rodiče, ostatní + z rodiny a BP 
pro živou rodinu Bučkovu 
svátost smíření (3 kněží)  

pátek 1. července 
první pátek 

 

mše svatá na 
poděkování za 

uplynulý školní rok 

Lidečko 
Lidečko 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

8 - 18 
8 - 9 

15:30 
16:30 

 
18:00 

tichá adorace 
svátost smíření 
adorace a svátost smíření 
za + manžela, + rodiče, jejich + děti a ochranu PM 
pro živé rodiny 
za deváťáky a jejich rodiny  

sobota 2. července 
sobotní památka 

Panny Marie 

Lidečko 7:00 na poděkování za 50 let manželství, za přijatá 
dobrodiní, ochranu PM a BP pro živé rodiny 
 

14. neděle v mezidobí 
3. července 

 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
 

na poděkování za 25 let manželství, za přijaté 
milosti a BP pro živou rodinu 
za + Ivu Slánskou, + rodiče a BP a ochranu pro 
živou rodinu 
za + rodiče Martinkovy, + zetě a Boží pomoc a 
ochranu PM pro živé rodiny 

 

 LITURGIE BOŽÍHO SLOVA SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA (CYKLUS C) 
1. čtení: Sk 12,1-11 * Teď vím jistě, že Pán mě vytrhl z Herodových rukou! 
Mezizpěv: Žl 34,2-3.4-5.6-7.8-9 * Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. 
2. čtení: 2 Tim 4,6-8.17-18 * Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti. 
Evangelium: Mt 16,13-19 * Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království. 


