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14. SETKÁNÍ SCHOL 
Přijďte všichni aspoň na chvíli svojí účastí podpořit naše scholy. Za příznivého počasí bude 
celé setkání ve venkovním areálu Farního centra. Podrobný program setkání je na plakátu. 
 

BUCHTY A GULÁŠ NA SETKÁNÍ SCHOL 
Jak už bývá zvykem, chceme poprosit maminky a babičky o buchty a koláče. Během pátku je 
můžete přinést na faru. Také prosíme o pomoc s přípravou guláše, v pátek od 14 hodin ve 
Farním centru (nůž a prkýnko s sebou). Moc děkujeme za vaše finanční dary, bez kterých by 
se tato akce nemohla uskutečnit. Stále ještě můžete přispívat vzadu do označené krabičky. 
Zároveň prosíme o modlitbu za celé setkání, za organizátory i účastníky.  
BRIGÁDA NA DOKONČENÍ TERASY FARNÍHO CENTRA 
Také tento týden v pondělí a úterý od 16 hodin prosím ochotné chlapy o pomoc. Už nám zbývá 
pouze posledních pár metrů terasy. Nahlašujte se Jindrovi Trochtovi č. tel.: 605 185 207. 
 

SETKÁNÍ ÚKLIDOVÝCH SKUPINEK 
V pondělí po mši svaté se v 19 hodin uskuteční v kostele v Lidečku setkání zástupců 
úklidových skupinek. Přijďte někdo z každé skupinky, potřebujeme se společně domluvit. 
 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH  
Tento týden budu tak jako obvykle navštěvovat nemocné.  
 

SVATODUŠNÍ VIGILIE 
Svatodušní vigilie v sobotu 4. června začne v Lidečku ve 22:00 před farním kostelem 
požehnáním svatodušního ohně a mší svatou s obnovou biřmovacích závazků a modlitbou 
odevzdání svého života Ježíši, jedinému Pánu a Spasiteli. Přijďte všichni, kdo chcete svůj život 
více spojit s Duchem svatým. Mše svatá je s nedělní platností. Účast biřmovanců je povinná.    
 

POUŤ NA PULČINÁCH 
V kapli  Svatého Ducha na Pulčinách bude v neděli 5. května v 11:00 slavena poutní mše svatá. 
Přijďte v hojném počtu prožít tuto krásnou církevní slavnost.  
 

POUŤ DO BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM 
V pondělí 13. června vás srdečně zvu na pouť ke sv. Antonínkovi do Blatnice. Mše svatá 
začíná v 17 hodin a slouží ji P. Marián Pospěcha. Autobus bude odjíždět ve 13:00 a po cestě 
se ještě v rámci končícího Roku rodiny zastavíme u otce Jana Stona v kostele Svaté Rodiny v 
Luhačovicích. Cena je 200 Kč, zapisovat se můžete vzadu v kostele. 
 

DEN PRO RODINU 
V sobotu 11. června jste zváni do Vsetína na celoděkanátní akci „Den pro rodinu“. Ve 14:00 
začne mše svatá a poté bude následovat bohatý program pro děti, mládež i rodiče.  
 

FARNÍ POUŤ DO ŠPANĚLSKA (28. 8. - 9. 9. 2022) 
Letošní rok plánujeme dlouho odkládanou pouť do Španělska. Cena je 26.990,- Kč a jsou v ní 
zahrnuty úplně všechny náklady na vstupy, ubytování, cestu i stravování. Vzadu na stolku je 
leták, který si můžete vzít a co nejdříve se přihlaste. Určitě to bude stát za to.  

BOHOSLUŽBY OD 29. KVĚTNA DO 5. ČERVNA 2022 
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) 

pondělí 30. května Lidečko 18:00 na poděkování PM za všechna dobrodiní, 
s prosbou o dary Ducha sv. a BP pro živou rodinu, 
za všechny + z rodiny a DvO 

úterý 31. května 
svátek Navštívení 

Panny Marie 

Hor. Lideč 
u obrázku 

P. Marie 

16:30 
17:00 

vychází průvod od knihovny (modlitba růžence) 
májová pobožnost a 
mše svatá za + prarodiče Sabovy a Levčíkovy 

středa 1. června 
památka sv. Justina, 

mučedníka 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

17:00 
18:00 

svátost smíření 
za + manžela Ladislava, 2 + rodiče, + příbuzné a 
ochranu Boží pro živou rodinu Brhlovu a Manovu 

čtvrtek 2. června 
 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

16:00 
17:00 
18:00 
19:00 

svátost smíření pro děti a mládež 
adorace a svátost smíření 
za + Antonína a Marii Kovaříkovy a + z rodiny 
svátost smíření (3 kněží) 

pátek 3. června 
 

první pátek 

Lidečko 
Lidečko 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 
 

Lidečko 

8 - 18 
8 - 9 

15:30 
16:30 
18:00 

 
19:00 

tichá adorace  
svátost smíření 
adorace a svátost smíření 
za + Josefa Vaňka (1. výročí úmrtí) 
na poděkování za 80 let života, ochranu PM pro 
rodinu Zichovu, + z rodiny, dar víry a za DvO 
ADORACE S KAPELOU GOLDBAND 

sobota 4. června 
 

Lidečko 
 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

7:00 
 

9:30 
11:30 
22:00 

za + rodiče Chupíkovy, + sestru Růženu, za živé 
děti s rodinami a dar víry a pomoc Panny Marie 
SETKÁNÍ SCHOL (slouží P. Dominik Kovář) 
křest Mariana Daňková a Melissa Korienková 
SVATODUŠNÍ VIGILIE 
mše svatá za vylití Ducha svatého a jeho dary  

SLAVNOST SESLÁNÍ 
DUCHA SVATÉHO  

5. června 
 

sbírka na  
církevní školy 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Pulčín 

7:30 
 

9:00 
11:00 

za + rodiče Bajzovy, + manžela + z rodiny a BP a 
ochranu PM pro živou rodinu 
za + Miroslava Plška (1. výročí) 
za poutníky, jejich rodiny a za živé a + obyvatele 
Pulčína 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO (CYKLUS C) 
1. čtení: Sk 2,1-11*Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit. 
Mezizpěv: Ž 104,1ab+24-34*Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země! 
2. čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13*My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo. 
Evangelium: Jan 20,19-23*Také já posílám vás: Přijměte Ducha svatého. 


