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32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  6. listopadu 2022 
 

BOHOSLUŽBY OD 6. LISTOPADU DO 13. LISTOPADU 2022 
32. neděle v mezidobí 

6. listopadu 
 

sbírka na Charitu 
 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Pulčín 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
14:00 
15:00 

za + rodiče Kulíškovy, DvO a ochranu PM pro 
živou rodinu 
za + rodiče Krajčovy a Manovy, jejich + děti a 
příbuzné, DvO, BP a ochranu PM pro živé rodiny 
za živé a + farníky 
adorace za děkanát 
za + Jiřinu Trochtovu, + ze spolku turistů 
Francova Lhota-Střelná a za živé a + rodáky             
a obyvatele Pulčína 

pondělí 7. listopadu Hor. Lideč 
 

Lidečko 

16:30 
 

18:00 

za + rodiče Liškovy a Poláchovy, vnuka Patrika         
a BP pro živé rodiny 
na poděkování za 70 let života s prosbou                     
o přímluvu a ochranu PM a Boží požehnání 

úterý 8. listopadu Hor. Lideč 
 

Lidečko 

16:30 
 

18:00 

za + z rodiny Jugovy a Chupíkovy a BP pro živé 
rodiny 
za + rodiče Krajčovy a Bučkovy, + příbuzné, DvO   
a BP pro živé rodiny 

středa 9. listopadu 
svátek Posvěcení 

lateránské baziliky 

Hor. Lideč 18:00 za + Františka Váňu, živé a + z rodiny Janáčovy a 
Váňovy 

čtvrtek 10. listopadu 
památka sv. Lva 

Velikého, papeže a 
učitele církve 

Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za + Vladimíra Kohoutka a Boží ochranu pro živou 
rodinu 

pátek 11. listopadu 
památka sv. Martina 
Tourského, biskupa 

 

dětská mše svatá 
 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 

15:30 
16:30 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za + Jana Fojtů (1. výročí) 
za + manžela, + zetě, dvoje + rodiče a BP pro živou 
rodinu Filákovu a Janošíkovu 

sobota 12. listopadu 
svátek sv. Josafata, 

biskupa a mučedníka 

Lidečko 
 

7:00 
 

za + Aloise Mikulaje (1. výročí úmrtí) 

33. neděle v mezidobí 
13. listopadu 

 
 
 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

Račné 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 
15:00 
17:00 

za + manžela Karla, + z obou rodin a BP pro ž. rod. 
za dvoje + rodiče, + příbuzné, DvO, dar zdraví a BP 
pro živou rodinu Gargulákovu 
za živé a + farníky 
za živé a + rodáky a obyvatele Račného 
večer chval 

 

 

ADORACE ZA DĚKANÁT 
Přijďte se dnes ve 14:00 společně modlit do kostela v Horní Lidči za obnovu rodin našeho 
děkanátu a nová duchovní povolání. Ukažme, že nám na dobrých rodinách a duchovních 
povoláních opravdu záleží. 

 

VEČER CHVAL 
Přijďte se příští neděli ponořit do Boží chvály a vyvyšovat Ho za to, že je stále s námi a že se 
s Ním nemusíme ničeho bát. Začínáme v 17 hodin ve farním kostele. 
 

STOLNÍ KALENDÁŘE 2023  
Pokud se na vás už nedostaly kalendáře, můžete si je objednat dnes po mši svaté v zákristii. 
 

LEKTORSKÝ KURZ 
Ve dnech 25. - 26. listopadu  proběhne v Pastoračním domě ve Valašských Kloboukách kurz 
pro lektory. Začíná se v pátek v 18:15 přednáškou P. Petra Chalupy Úvod do Písma Svatého. 
Z důvodu organizace se, prosím, přihlaste do připravené tabulky do neděle 13. listopadu. 
 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Tento týden budu v obvyklé dny navštěvovat nemocné.  
 

MINISTRANTI 
V sobotu 12. listopadu mají schůzku starší ministranti. Tentokrát se sejdeme na bowlingu 
v Horní Lidči, začátek je v 18:00. 
 

SPOLČO DĚTÍ  (4. - 6. TŘÍDA) 
Další setkání farního společenství dětí od 4. do 6. třídy bude tuto středu 9.11. v 17:00 na faře. 
Přijďte prožít spolu i s Bohem příjemné chvíle. Scházet se budeme v tento čas každý týden. 
 

PASTORAČNÍ RADA 
Ve čtvrtek 10. listopadu v 19 hodin se na faře koná setkání pastorační rady. 
 

PAVOL STREŽO: MANŽELSTVÍ PO JAKÉM JSTE VŽDY TOUŽILI 
Přijměte pozvání z Francovy Lhoty na další přednášku Pavola Streža - v úterý 8.11. v 18:00. 
Tentokrát bude mluvit o manželství. Přednáška má krásný název: „Manželství, po jakém jste 
vždycky toužili“. Zvu všechny manžele a zvláště bych chtěl povzbudit rodiče třeťáků. 
 

ARCIDIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE 
Srdečně zvu všechny mladé z farnosti v sobotu 19. 11. na Arcidiecézní setkání mládeže 
do Olomouce. Začátek je v 9 hodin v katedrále. Zúčastnit se můžete i předprogramu 
(modlitebního večera), který začíná už v pátek v 18 hodin v dominikánském kostele. 
Přihlašujte se na stránkách Arcidiecézního centra mládeže. Společný odjezd vlakem bude 
v 6:23 z Horní Lidče nebo v 6:26 z Lidečka. 
 

KONFERENCE O EVANGELIZACI 11.-12.11.2022 
V Olomouci se tento pátek a sobotu koná konference o evangelizaci. Podrobné informace o 
programu a přihlašování najdete na plakátku.  
 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Mal 3,19-20a * Vzejde vám slunce spravedlnosti. 
Mezizpěv: Žl 98,5-6.7-8.9 * Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva. 
2. čtení: 2 Sol 3,7-12 * Kdo nechce pracovat, ať nejí.  
Evangelium: Lk 21,5-19 * Vytrvalostí zachráníte svou duši.            


