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3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  1. května 2022 
 

 
 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Sk 13,14.43-52 * Obracíme se k pohanům. 
Žalm: Žl 100,2.3.5 * Jsme jeho lid a stádce jeho pastvy. 
2. čtení: Zj 7,9.14b-17 * Beránek je bude pást a vodit k pramenům živé vody. 
Evangelium: Jan 10,27-30 * Já dávám svým ovcím věčný život. 

 

 

PŘÍPRAVA TŘEŤÁKŮ PŘED 1. SV. PŘIJÍMÁNÍM 
Od tohoto týdne začíná třeťákům opakování před 1. sv. přijímáním. Při pátečních mších 
svatých v 16:30 a v 18:00 budou katecheze, ve kterých probereme, co jsme se za celý rok 
naučili. Účast dětí a jednoho z rodičů je povinná! 
Tento pátek 6. 5. budeme v katechezi opakovat hřích a Desatero (otázky č. 1-21). 
 

POUŤ V HORNÍ LIDČI U OBRÁZKU PANNY MARIE 
Pouť v Horní Lidči „u obrázku Panny Marie“ na zahájení měsíce května bude v pondělí                 
2. května. V 16:30 vyjdeme průvodem od knihovny. Cestou se budeme modlit růženec, 
v 17:00 začne májová pobožnost a mše svatá. 
 

POSTNÍ ALMUŽNA 
Při postní almužně se v naší farnosti vybralo 31 669,- Kč (Lidečko 16 474,- Kč a Hor. Lideč 
15 195,- Kč). Všem, kdo jste se do této postní aktivity zapojili, ať Bůh odplatí. Pokud byste 
věděli o nějakém potřebném člověku nebo rodině, které by se mohlo z těchto peněz pomoci, 
můžete mi to, prosím, oznámit.  
 

MISIJNÍ ŠTRŮDLOVÁNÍ A PRODEJ MÝDEL PRO UKRAJINU 
Děkujeme všem, kdo jste se zapojili do velikonočního misijního jarmarku v Lidečku. Vybralo se 
9448,- Kč. Ať vám Bůh odplatí za vaši pomoc. 
 

BRIGÁDA NA DOKONČENÍ TERASY VE FARNÍM CENTRU 
Brigády na dokončení terasy Farního centra v Lidečku budou tento týden v úterý, ve středu i 
ve čtvrtek, vždy od 16 hodin. Nahlašujte se Jindrovi Trochtovi č. tel.: 605 185 207. 
 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Tento týden budu navštěvovat nemocné. V Lidečku (horňansku) v úterý 3. května, v Horní Lidči 
ve středu 4. května a ve čtvrtek 5. května v Lidečku (dolňansku).  
 

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 
Májové pobožnosti budou bývat v Lidečku i Hor. Lidči před mší svatou. Když mše svatá 
nebude, začíná májová v Lidečku v 18 hodin a v Lidči v 19 hodin. Začneme modlitbou růžence, 
poté bude následovat májové čtení a litanie. 
 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA MŠE SVATÉ VE 2. POLOLETÍ 
Od úterý si můžete v sakristii zapisovat úmysly mší svatých na 2. pololetí roku 2022. 
 

POUŤ NA HORU BUTKOV A DO SKALKY NAD VÁHOM   
Stále se můžete zapisovat na pouť na horu Butkov a do Skalky nad Váhom, která se koná            
14. května 2022. Odjezd bude z Lidečka od obecního úřadu v 8:00. Autobus bude potom 
zastavovat na všech zastávkách. Cena dospělí 200,- Kč, děti a studenti 100,- Kč. Autobus 
nepojede až úplně na horu. Je třeba zvládnout 1300 m pěšky. 
 

SETKÁNÍ SENIORŮ V HORNÍ LIDČI 
Ve čtvrtek 5. května se od 17:00 v Trezoru přírody v Horní Lidči koná setkání lidčanských 
seniorů. Všichni jste srdečně zváni. 
 

SETKÁNÍ SCHOL V LIDEČKU 
Letošní setkání schol bude v sobotu 4. června 2022. Prosíme o modlitební podporu tohoto 
díla, a také o finanční pomoc. Pokladničky, kde můžete přispět, jsou vzadu na stolku. 
 

BOHOSLUŽBY OD 1. KVĚTNA DO 8. KVĚTNA 2022 
3. neděle velikonoční 

 

1. května 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
 

Lidečko 
Pulčín 

7:30 
9:00 

10:30 
 

11:45 
15:00 

za + Josefa Ryzáka a BP pro živou rodinu 
za živé a + farníky 
za + Ludmilu Švirákovu, + manžela a Boží ochranu 
pro živou rodinu 
křest Robin Žálek  
mše sv. s udílením svátosti křtu (Hana Rohlenová) 

pondělí 2. května 
památka sv. Atanáše, 

biskupa a učitele 
církve 

Hor. Lideč 
u obrázku 
P. Marie 

16:30 
17:00 

vychází průvod od knihovny (modlitba růžence) 
májová pobožnost a mše svatá za + otce Josefa 
Červenku 
mše sv. u obrázku Panny Marie 

úterý 3. května 
svátek sv. Filipa a 
Jakuba, apoštolů 

Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

svátost smíření 
za + Jana Bučka (1. výročí úmrtí) 

středa 4. května Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

17:00 
18:00 

svátost smíření 
za + Karla a Františku Trčálkovy, + děti a DvO 

čtvrtek 5. května Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

15:30 
16:30 
19:00 

adorace a svátost smíření 
za + Věru Ščotkovu (1. výročí úmrtí) 
svátost smíření (2 kněží) 

pátek 6. května 
památka sv. Jana 

Sarkandra, kněze a 
mučedníka 

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 + rodiče Chmelovy, 2 + syny a BP pro živ. rodinu  
za dar zdraví a BP pro rodinu Hynkovu 

sobota 7. května Lidečko 7:00 za + kmotry Baumanovy, + sourozence a DvO 
4. neděle velikonoční 

8. května 
 

neděle  
Dobrého pastýře 

 

sbírka na  
křesťanská média 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
15:00 

za + rodiče Karla a Rosárii, + sourozence, + syna, 
3 + zetě, + snachu a BP pro rodinu Filákovu 
za 2 + rodiče, + z rodiny a BP pro živou rodinu 
Petrůjovu 
za živé a + hasiče z Lidečka a okrsku Lidečko 
putovní májová pobožnost u kapličky v Račném 
 


