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LITURGIE BOŽÍHO SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ - VE DNE (CYKLUS C) 
1. čtení: Sk 10, 34a.37 - 43 * Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání. 
Žalm 118 * Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho! 
2. čtení: Kol 3,1- 4 * Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus. 
Evangelium: Jan 20, 1-9 * Ježíš musel vstát z mrtvých.  
 

 

BOHOSLUŽBY OD 10. DUBNA DO 17. DUBNA 2022 
KVĚTNÁ NEDĚLE 

10. dubna  
 
 

žehnání ratolestí 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

14:00 

za uzdravení srdcí, pokoj a lásku a za živou rodinu 
za živé a + farníky 
za + rodiče Bučkovy, 3 + syny, + zetě Miloslava a 
Jaroslava, tetu Rosarii a BO pro živou rodinu 
venkovní pobožnost KC Lidečko – Horní  Lideč 

úterý 12. dubna Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

svátost smíření 
za + manžela, děti, DvO a + rodiče z obou stran 

středa 13. dubna Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

15:30 
16:30 

svátost smíření 
za živou a + rodinu Zichovu, DvO, dar víry a 
ochranu Panny Marie 

ZELENÝ ČTVRTEK  
14. dubna 

mše sv. na památku 
Večeře Páně 

Hor. Lideč 
Lidečko 
Lidečko 

16:30 
18:00 
19:30 

za + rodiče Slánské a BP pro živé rodiny 
za živé a + kněze 
společná adorace v Getsemanech  
(kostel otevřený do 24:00) 
 

VELKÝ PÁTEK         
15. dubna 

den přísného postu 

 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

8:00 
12:00 
15:00 
17:00 

liturgie hodin (Lidečko, Horní Lideč) 
pobožnost křížové cesty (Lidečko, Horní Lideč) 
PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ 
PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ 

BÍLÁ SOBOTA           
16. dubna 

bdění u Božího hrobu 

 8:00 liturgie hodin (Lidečko, Horní Lideč) 
 

SLAVNOST 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ                           
17. dubna 

 

sbírka na platy 
duchovních 

 

žehnání  
velikonočních pokrmů 

 

Hor. Lideč  
 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

Lidečko 

20:00 
 
 

5:00 
 

9:00 
 

10:30 
 

14:30 

VIGILIE VZKŘÍŠENÍ 
za živé a + farníky, zvl. za scholu a ministranty 
z naší farnosti 
VIGILIE VZKŘÍŠENÍ  
za + manžela Augustýna, + rodiče a BP pro ž. rod. 
za + manžela, dvoje + rodiče, BP a ochranu PM 
pro živou rodinu Kubicovu 
na poděkování za 85 let života, Boží ochranu a 
požehnání pro celou živou rodinu 
Te Deum a novéna k Božímu milosrdenství 
 

 
 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA ZA VNITŘNÍ UZDRAVENÍ A ODPUŠTĚNÍ 
Dnes se koná putovní křížová cesta za vnitřní uzdravení našich vztahů. Začátek je u kostela 
v Lidečku v 14:00 a zakončení v kostele v Horní Lidči. Pro ty, kdo si netroufají jít pěšky, se bude 
křížová cesta souběžně modlit v obou kostelích.  
 

PODĚKOVÁNÍ 
Obrovské poděkování patří dětem a mladým, kteří včera v Lidečku navštívili naše seniory a 
přinesli jim trochu velikonoční radosti. Také děkuji chlapům za brigádu a ženám za úklid fary. 
 

ÚKLID KOSTELA A OKOLÍ V LIDEČKU 
Velký úklid kostela v Lidečku bude ve středu 13. dubna od 15:00. Tradičně se ho účastní 
rodiče prvokomunikantů a tento rok také prosím o zapojení biřmovance. Přijďte ale pomoci i 
ostatní z úklidových skupinek, prosím o pomoc hlavně chlapy.  
 

MISIJNÍ JARMARK A MISIJNÍ KOLÁČ V HORNÍ LIDČI 
Misijní klubko z Horní Lidče zve všechny po mši svaté do pastoračního centra na Misijní 
jarmark a Misijní koláč. Všem, kdo jste se zapojili a něco připravili, moc děkujeme!  
 

CELONOČNÍ BDĚNÍ U KRISTOVA HROBU 
Na stolku u obětních darů se zapisujte po dvojicích na celonoční bdění u Kristova hrobu. 
Začátek je v 19:00 a konec v 8:00 ve farním kostele v Lidečku. 
 

NÁCVIK MINISTRANTŮ 
Nácvik ministrantů na velikonoční obřady bude ve středu v Horní Lidči po mši a v Lidečku v 19:00 
v kostele. V pátek a v sobotu po ranních chválách v 9:00. Vezměte si dnes všichni svůj 
ministrantský oblek na oprání. 
 

POSTNÍ ALMUŽNA 
Krabičky s postní almužnou odevzdávejte během Svatého týdne do krabice u vchodu. 
 

VELIKONOČNÍ AGAPÉ 
Po dvouleté odmlce bych chtěl po vigilii vzkříšení pozvat všechny na společné agapé (hostinu 
lásky). V Horní Lidči po mši sv. ve 20:00 v pastoračním domě a v Lidečku po „jitřní“ v 5:00 ve 
Farním centru. Každý, prosím, přineste něco na jídlo (sladké, slané, tučné…). Pití bude 
zajištěno z farních zdrojů. V Lidečku můžete tyto „dobroty“ nosit na Bílou sobotu od 14 do 16 
hodin do Farního centra a v Horní Lidči min. 0,5 hodiny před mší sv. do pastoračního domu. 

Triduum ve farnosti filiální kostel Horní Lideč farní kostel Lidečko  
Zelený čtvrtek 

památka Večeře Páně 
16:30 mše sv. 
bdění v Getsemanech do 22:00  

18:00 mše sv.  
bdění v Getsemanech do 24:00 

Velký pátek 
památka Umučení Páně 

8:00 RCH a modlitba se čtením 
12:00 KC + novéna k BM  
15:00 Velkopáteční obřady 
(kostel otevřen do 22:00) 

8:00 RCH a modlitba se čtením 
12:00 KC + novéna k BM 
17:00 Velkopáteční obřady 
(celonoční bdění od 19 do 8 hod.) 

Bílá sobota 
den modliteb u  
Kristova hrobu 

8:00  RCH a modlitba se čtením 
9-15  modlitby u Kristova hrobu 
15:00 novéna k BM 

8:00  RCH a modlitba se čtením 
9-17  modlitby u Kristova hrobu 
15:00 novéna k BM 

Vigilie vzkříšení 20:00 mše sv. 5:00 (jitřní) mše sv. 
Velikonoční neděle 9:00 mše sv. + Te Deum 

 
10:30 mše sv. 
14:30 Te Deum + novéna k BM 


