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SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ   25. prosince 2022 

 

 
 

ZPÍVÁNÍ U JESLIČEK 
Dnes se ve farním kostele v 14:30 uskuteční tradiční setkání všech, kdo ve farnosti zpěvem 
chválí Boha. Přijďte zazpívat našemu nově narozenému králi. Po zpívání jste srdečně zváni do 
Farního centra na štamprlu, sklenku dobrého vína nebo na čaj. Také můžete každý přinést na 
talíři něco dobrého k zakousnutí.  
 

SBÍRKY NA VÁNOCE 
Sbírky při vánočních bohoslužbách a na Nový rok jsou určeny na fond aktivit arcidiecéze. Naše 
farnost odvádí ročně částku 104 400,-Kč. Pán Bůh vám odplať za vaši štědrost. 
 

VÁNOČNÍ KONCERT DH LIDEČANKA  
Srdečně jste zváni na vánoční koncert dechové hudby Lidečanka, který se koná 28. 12. v 15:00 
v KD v Lidečku.  

 

POUŤ DO FILIPOVA  
Stále se můžete přihlašovat na pouť do Filipova v Severních Čechách. Cena dospělí 900,- Kč a 
mládež 500,- Kč. Zapisujte se v sakristii (záloha 500,- Kč) nebo u Františka Váni.  
 

ŽIVÝ BETLÉM HORNÍ LIDEČ  
Obec Horní Lideč, spolu s dětmi, mladými i staršími Lidčany, Vás zvou na živé ztvárnění 
příběhu Ježíšova narození, které bude v pondělí 26. 12. 2022 v 16 hodin před kostelem           
sv. Václava. Výtěžek z akce bude věnován Robinku Žálkovi na rehabilitační pomůcky. 
 

PODĚKOVÁNÍ ZA RORÁTNÍ SNÍDANĚ 
Chtěl bych poděkovat rodinám třeťáků i ostatním maminkám a tatínkům, kteří se zapojili do 
přípravy rorátních snídaní. Ať vám to Bůh mnohonásobně odplatí. 
 

SCHŮZKA NA FARNÍ PLES 
V pátek 30. 12. se v 19:30 koná na faře organizační schůzka na farní ples, který se bude konat 
v sobotu 4. 2. 2023. Pokud se sejdeme, tak jako minule, ve třech lidech, nemá smysl ples 
organizovat. Přijďte proto v hojnějším počtu. 
 

MINISTRANTSKÝ TÁBOR 2023 
Ministrantský tábor se příští rok bude konat od 6. do 11. srpna na faře v Bratřejově.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE (CYKLUS A) 
1. čtení: Nm 6,22-27 *Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám. 
Mezizpěv: Žl 67,2-3.5.6+8 * Bože, buď milostiv a žehnej nám. 
2. čtení: Gal 4,4-7 * Bůh poslal svého Syna, narozeného ze ženy. 
Evangelium: Lk 2,16-21 * Maria však to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom. 

BOHOSLUŽBY OD 25. PROSINCE 2022 DO 1. LEDNA 2023 
neděle 25. prosince 

SLAVNOST  
NAROZENÍ PÁNĚ 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
14:30 

za + rodiče Brhlovy, + dceru, 2 + syny, 2 + zetě,      
+ snachu a BP pro živé rodiny 
za + manžela Antonína, + z rodiny a BP pro živou 
rodinu Pechalovu 
za živé a + farníky 
svátostné požehnání a zpívání u betléma 

pondělí 26. prosince 
svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Pulčín 

7:30 
 

9:00 
10:30 

za + Antonína Šviráka, + manželku a BP pro živou 
rodinu 
za + rodinu Matušincovu a BP pro živou rodinu 
za + rodiče Pechalovy a Kocourkovy, + rodinu a 
Boží ochranu pro živou rodinu 

úterý 27. prosince 
svátek sv. Jana, 

apoštola a evangelisty 

Lidečko 
 

9:00 
 

na poděkování za 80 let života s prosbou o dar 
zdraví a BP pro celou rodinu 

čtvrtek 29. prosince 
pátý den v oktávu 

Narození Páně 

Lidečko 
 

18:00 
 

bohoslužba slova + sv. přijímání  

pátek 30. prosince 
SVÁTEK SVATÉ 

RODINY  
 

obnova manželských 
slibů 

 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 

9:00 
16:30 

 
18:00 

 

za Boží požehnání pro rodiny naší farnosti 
za živé a + z rodiny Plškovy, dar zdraví a BP pro 
živou rodinu 
za + Ladislava Zádrapu, + manželku, + dceru 
Helenu a DvO 

sobota 31. prosince 
sedmý den v oktávu 

Narození Páně 

Lidečko 17:00 na poděkování Bohu za uplynulý rok 2022 

neděle 1. ledna 
SLAVNOST  

MATKY BOŽÍ  
PANNY MARIE 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Hor. Lideč 

7:30 
 

9:00 
10:30 

 
14:30 

za + Antona Stacha, + manželku, + dceru Helenu 
a duše v očistci 
za + rodiče Chupíkovy a duše v očistci 
za živé a + farníky a za ochranu a Boží požehnání 
pro celý rok 2023 
Te Deum a svátostné požehnání 


