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8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  27. února 2022 
 

 

BOHOSLUŽBY OD 27. ÚNORA DO 6. BŘEZNA 2022 
8. neděle v mezidobí 

 

27. února  
 

sbírka na Ukrajinu 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
10:30 

 
14:00 

za + Jarmilu Unzeitigovu, + manžela a živou a          
+ rodinu z obou stran 
za živé a + farníky 
za živé a + členky ČČK v Lidečku s prosbou o BP 
do dalších let 
svátostné požehnání 

úterý 1. března Lidečko 
Lidečko 

16:00 
18:00 

svátost smíření 
za + manžela, dvoje + rodiče, + prarodiče, sestru, 
švagra, ostatní + z rodiny, DvO a dar zdraví, víry 
a dary Ducha svatého 

středa 2. března 
 

POPELEČNÍ STŘEDA 
(den přísného postu) 

Lidečko 
Lidečko 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

7:30 
9 - 18 
15:00 
16:30 

 
18:00 

za mír ve světě a odvrácení války na Ukrajině 
smírná adorace za mír na Ukrajině  
svátost smíření 
za + manželku Ludmilu, + syna Zdeňka, dvoje + 
rodiče a BP pro živou rodinu Chovancovu 
za + manžela a BP a ochranu PM pro živé rodiny 

čtvrtek 3. března 
 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

 
Lidečko 

16:00 
17:00 
18:00 

 
19:00 

svátost smíření pro děti a mládež 
adorace a svátost smíření 
za + Marii Zádrapovu, + manžela, všechny + 
z rodiny a BP pro živou rodinu 
svátost smíření (3 kněží)   

pátek 4. března 
 

první pátek 

Lidečko 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 
Lidečko 

8 - 17 
15:00 
16:00 
16:30 

 
17:30 
18:00 

tichá adorace / 8 - 9  svátost smíření 
adorace a svátost smíření 
pobožnost KC - ministranti 
na poděkování za 80 let života s prosbou o dar 
zdraví a BP do dalších let 
pobožnost KC - ministranti 
za + rodiče Kulíškovy a za + z rodiny 

sobota 5. března 
sobotní památka  

Panny Marie 

Lidečko 
 

Lidečko 

7:00 
 

17:00 

na poděkování Bohu za 91 a 85 let života, za dar 
zdraví a víry pro živou rodinu a za DvO 
misijní most modlitby dětí a rodin za Ukrajinu  

1. neděle postní 
 

6. březen  
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Pulčín 

7:30 
 

9:00 
10:30 
14:00 
15:00 

za + Aloise Františáka, + syna Jiřího, + rodiče 
z obou stran a BP pro živou rodinu 
za + rodiče Krajčírovy, + zetě, 2 vnuky a DvO 
za živé a + farníky 
Lidečko,  H. Lideč  pobožnost KC - lektoři 
za + Jarmilu Válkovu (1. výročí úmrtí) a celou 
živou a + rodinu 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 1. NEDĚLE POSTNÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Jer 17,5-8 * Požehnaný člověk, který doufá v Hospodina. 
Mezizpěv: Žl 1,1-2.3.4+6 * Blaze tomu, kdo svou naději vložil v Hospodina.  
2. čtení:  1 Kor 15,12.16-20 * Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu. 
Evangelium: Lk 6,17.20-26 * Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči! 
 

 

BIŘMOVANCI 
Tento týden pokračuje příprava biřmovanců setkáním ve skupinkách. 
 

POSTNÍ KAPKY 2022 
Farnost Dolní Němčí i letos nabízí pastorační aktivitu pro období přípravy na velikonoce 
"Postní kapky" (téma - RODINA). Prostřednictvím mobilní aplikace (Android i iOS), e-mailu 
nebo SMS můžete každý den dostat krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz. 
 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA V LIDEČKU 
V sobotu 26. 3. po obědě se bude v naší farnosti konat postní duchovní obnova. Povede ji 
společenství „Martin dom“ ze Slovenska. Podrobné informace budou sděleny příští neděli. 
 

ZKOUŠKA SBORU NA VELIKONOCE 
Zkouška sboru na Velikonoce bude tento pátek 4. března v 19:00 ve Farním centru v Lidečku. 
 

POSTNÍ ALMUŽNA 
Krabičky k postní almužně jsou k rozebrání vzadu na stolku. 
 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Tento týden, v obvyklých dnech a časech, budu navštěvovat nemocné. 
 

SMÍRNÁ ADORACE ZA MÍR NA UKRAJINĚ 
Papež František vyhlásil letošní Popeleční středu jako den modliteb za mír na celém světě. 
Zvláště silně mu teď leží na srdci osud Ukrajiny a nám všem také. Proto vás zvu k účasti na 
adoraci, kdy budeme vyprošovat mír celému světu a hlavně ukrajinskému lidu. Budeme také 
odprošovat Boha za naše hříchy, hříchy jiných a modlit se za obrácení Ruska. Vzadu na stolku 
je připravený rozpis adorační stráže po půl hodinách. Prosím, zapište se. 
 

MODLITBA RŮŽENCE V RODINÁCH A PŮST ZA MÍR VE SVĚTĚ 
Také vás chci vyzvat spolu s Pannou Marií, která často prosí, abychom se v rodinách modlili 
růženec a postili se za mír ve světě. Začněme od Popeleční středy každý den ve 20:00. 
 

MISIJNÍ MOST MODLITBY DĚTÍ A RODIN ZA UKRAJINU  
Děti z misijního klubka v Lidečku zvou všechny děti, mladé, rodiny i babičky a dědečky na 
Misijní most modlitby (misijní růženec) za Ukrajinu. V sobotu 5. března v 17:00 ve 
farním kostele v Lidečku. Přijďte se společně pomodlit.  
 

PROHLÁŠENÍ BISKUPŮ K AKTUÁLNÍ SITUACI NA UKRAJINĚ 
Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu  
a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině. Rozhodli, že tuto neděli použijeme při 
bohoslužbách mešní formulář „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou 
modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu, a vyhlašují kostelní sbírku, která bude 
tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině. Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární 
pomoc potřebným a vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. 
Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do konkrétní pomoci případným uprchlíkům.  
Připojují se také k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den Popeleční středy věřící nabídli 
své posty a modlitby za Ukrajinu. 


