
informátor římskokatolické farnosti Lidečko 
 

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  16. října 2022 
 

 

BOHOSLUŽBY OD 16. ŘÍJNA DO 23. ŘÍJNA  2022 
29. neděle v mezidobí 

16. října 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 
11:45 

za + rodiče a BP pro živou rodinu Čížovu 
za živé a + z rodiny Tkadlecovy a poděkování za 
milosti za 30 let služby 
za živé a + farníky 
křest Nikola Janáčová 

pondělí 17. října 
památka sv. Ignáce 

Antiochijského, 
biskupa a mučedníka 

Lidečko 18:00 za + rodiče Rumanovy a BP pro živou rodinu 

středa 19. října 
 

Hor. Lideč 18:00 za + rodiče Annu a Františka Řepovy, + děti, 
vnoučata, DvO a BP pro živou rodinu 

čtvrtek 20. října 
 
 

Lidečko 
Lidečko 

 

17:00 
18:00 

 

adorace a svátost smíření 
za + manžele Ludmilu a Josefa Martinkovy, jejich 
syna Jiřího, dceru Milenu a BP pro živou rodinu 

pátek 21. října 
 

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 + Jiřího Kosiewicze (1. výročí úmrtí) 
za + rodiče Odstrčilovy, + syna a BP pro živou 
rodinu 
přednáška manželů Fritschkových  
(pro biřmovance ve Farním centru)  

sobota 22. října 
sv. Jana Pavla II., 

papeže 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

Hor. Lideč 

7:00 
10:00 
12:00 
17:00 
20:00 

za + rodiče Sekulovy a BP pro živou rodinu 
křest Jan Trpík a Jakub Krajča 
svatební obřad Janků – Bližňáková 
misijní modlitební most  
misijní modlitební most  

30. neděle v mezidobí 
23. října 

 
MISIJNÍ NEDĚLE 

 

sbírka na misie  
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 

 
14:30 

za živé a + farníky 
za BP pro činnost misijního klubka v Horní Lidči       
a za misionáře a podporovatele misijního díla 
za + Josefa Hrabicu, dvoje + rodiče, + vnuka 
Vojtěcha a Boží ochranu pro živou rodinu 
farní drakiáda nad hřbitovem 
 

 

BENEFIČNÍ KONCERT DH POLANČANKA 
Diakonie Vsetín vás srdečně zve na koncert DH Polančanka, který se uskuteční dnes 16. října 
2022 ve 14 hodin v KD v Lidečku. Celkový výtěžek podpoří služby Domácího hospice Devětsil.  
 

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
Patrik Janků, Vsetín a Renata Bližňáková, Lidečko 452 uzavřou v sobotu 22.10.2022 ve 
12:00 ve farním kostele v Lidečku církevní manželství. 
 

AUTOBUS NA GODZONE TOUR 2022 - ŽILINA 26.10.2022 
Dnes naposledy se můžete přihlásit na této adrese https://forms.gle/YvF54QSe94K6e1Mr8 
na Godzone tour do Žiliny. Pojedeme společně autobusem. Vstup na akci je zdarma.  
 

SPOLČO DĚTÍ  (4. - 6. TŘÍDA) 
První setkání křesťanského společenství dětí od 4. do 6. třídy bude tuto středu 19.10. v 16:00 
na faře. Na prvním setkání se seznámíme a domluvíme čas, který bude všem vyhovovat. Děti, 
určitě přijďte a vy rodiče je podpořte. Moc se na vás těšíme. 
 

STOLNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2023 
Kalendáře na rok 2023 budou od pondělí k zakoupení v sakristii. Cena je 80,- Kč. 
 

SETKÁNÍ SENIORŮ Z LIDEČKA 
Přijměte srdečné pozvání na setkání seniorů z Lidečka, které se uskuteční v úterý 18. října 
od 15:00 ve velkém sále Společenského centra v Lidečku. 
 

FARNÍ DRAKIÁDA 
Příští neděli 23. října v 14:30 se na kopci nad hřbitovem v Lidečku koná farní drakiáda. 
Srdečně zveme všechny děti, rodiče i prarodiče. Přijďte prožít příjemné rodinné odpoledne. 
 

PODĚKOVÁNÍ A KATECHEZE PRO BIŘMOVANCE 
Chtěl bych poděkovat všem, kdo jste se včera zapojili do modliteb za biřmovance a mládež 
naší farnosti. Biřmovanci budou mít v pátek v 19 hodin katechezi o svátosti manželství, 
kterou povedou manželé Fritschkovi z Brumova. Sejdeme se ve Farním centru v Lidečku. 
 

MISIJNÍ MODLITEBNÍ MOST 
V sobotu 22. října, v předvečer Misijní neděle se spojíme se všemi misionáři a lidmi na misiích 
v modlitbě růžence. V Lidečku se sejdeme v 17 hodin a v Horní Lidči ve 20 hodin. Přijďte se 
společně s našimi dětmi modlit za misijní dílo církve. 
 

MISIJNÍ JARMARK A MISIJNÍ KOLÁČ 
Misijní klubko z Horní Lidče vás srdečně zve v neděli 23.10. po mši sv. do budovy Betléma na 
Misijní jarmark a misijní koláč. Maminky a babičky prosíme o pomoc s přípravou misijního 
koláče, který můžete nosit přede mší svaté v neděli. Prosíme o nakrájení dobrot už doma.  
 

Taktéž Misijní klubko z Lidečka vás zve v neděli po každé mši sv. do Farního centra do 
"Jablečné kavárny". Kromě drobných podzimních výrobků se můžete těšit na štrůdl nebo jiné 
jablečné dobroty, a k tomu si dát kafe nebo "horké jablko". Zároveň prosíme naše maminky 
a babičky, aby nám pomohly a během soboty 22.10. v době 15:00 - 17:00 hod. přinesly na 
faru buď štrůdl nebo nějakou jinou jablečnou buchtu či moučník.  
 

Obě misijní klubka se na vás moc těší a děkují za spolupráci. 
 

SETKÁNÍ RODIČŮ PRVOKOMUNIKANTŮ 
Po skončení dětské páteční mše svaté bude krátké informativní setkání s rodiči třeťáků.  

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Sir 35,15b-17.20-22a * Modlitba chudého proniká oblaka. 
Mezizpěv: Žl 34,2-3,17-18.19+23 * Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel. 
2. čtení: 2Tim 4,6-8.16-18 * Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti. 
Evangelium: Lk 18,9-14 * Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus.    


