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POUŤ DO BLATNICE POD SVATÝM ANTONÍNKEM 
Zítra 13. června pojede autobus na pouť ke sv. Antonínkovi do Blatnice. Autobus bude 
odjíždět v 13:00 z Horní Lidče od kostela a postupně bude zastavovat na všech zastávkách.   

 

ADORAČNÍ DEN  V HORNÍ LIDČI VE STŘEDU 15. ČERVNA 
Udělejte si čas a přijďte navštívit Pána Ježíše. Po půlhodinách se zapisujte na adorační stráž. 
Celý den se chceme více modlit za požehnání pro naše rodiny. 
 

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
Patrik Orság, Študlov 78 a Helena Kulíšková, Lidečko 293 si udělí v sobotu 18. 6. 2022 v 11:30 
ve farním kostele v Lidečku svátost manželství. 
 

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 
Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo oslavíme v Lidečku ve čtvrtek 16. června. V 17:00 začne 
na fotbalovém hřišti mše svatá s eucharistickým průvodem. Pro ty, kteří navečer nemohou, 
bude mše sv. v 9:00 v Horní Lidči a po ní adorace a příležitost ke zpovědi do 12:00. V Lidečku 
bude adorace a příležitost ke zpovědi od 14:00 do 16:00.  
 

KVĚTINY A CHYSTÁNÍ TRIBUNY 
Prosíme o květiny na výzdobu oltářů na slavnost Těla a Krve Páně. Doneste je v úterý navečer 
do kostela, v předsíni budou nachystané nádoby s vodou. Také prosíme chlapy ve čtvrtek 
dopoledne o pomoc při chystání tribuny a oltářů na fotbalovém hřišti a také jejich úklid. 
 

FARNÍ POUŤ DO ŠPANĚLSKA (28. 8. - 9. 9. 2022) 
Stále se můžete nahlašovat na farní pouť do Španělska s cestovní kanceláří Rivieratour. 
Využijte této příležitosti navštívit místa, která se běžně s poutním zájezdem nenavštěvují. 
Cena 2.000,- Kč na den, kde je v ceně jídlo, ubytování, cesta i vstupy je jedinečná!  
 

DEN OTEVŘENÝCH LESŮ 
Obec Lidečko ve spolupráci se Sdružením vlastníků obecních lesů pořádá 18. 6. 2022 Den 
otevřených lesů. Sraz v 15:00 u posedu pod skautským táborem. Následovat bude komentovaná 
prohlídka po lese za účasti zástupců obce, myslivců a ochránců přírody. Po skončení prohlídky 
bude následovat  v 18:00 mše svatá u kapličky v Račném za požehnání pro naše lesy a všechny, 
kdo o ně pečují. Po mši svaté jste zváni na malé občerstvení. 
 

SCHŮZKA VŠECH MINISTRANTŮ 
V sobotu 18. 6. se v 9:00 koná na faře schůzka mladších i starších ministrantů. Budeme se 
domlouvat na svěcení, primici i prázdniny. Přijďte, prosím, opravdu všichni. 
 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ „TCHÁNI“ 
V pátek 17. června v 19:30 hrají naši divadelníci naposledy představení „Tcháni“. Tentokrát ve 
venkovním areálu hradu Brumov. Vstupné bude znovu použito na dobročinné účely.  
 

SETKÁNÍ TŘEŤÁKŮ A JEJICH RODIN 
Příští neděli 19. 6. od 14:00 se v areálu Farního centra v Lidečku uskuteční oslava a poděkování 
třeťáků a jejich rodin za dar svatého přijímání. Vše bude v 17:00 zakončeno venkovními chválami.  
 

KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ FRANTIŠKA ŠARYHO  
Kněžské svěcení našeho jáhna Františka Šaryho bude 25. 6. v 9:30 v katedrále v Olomouci. Na 
svěcení bude v 7:00 odjíždět autobus. Do příští neděle se zapisujte na seznam. Cena 200 Kč, děti 
a mládež zdarma. Je možné jet také společně vlakem (odjezd z Hor. Lidče v 6:23 a z Lidečka 6:26).  
V obou kostelích můžete do označených pokladniček přispět na primiční dar pro jáhna Františka.  

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Zach 12,10-11 * Budou hledět na toho, kterého probodli. 
Mezizpěv: Ž 63,2.3-4.5-6.8-9 * Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože! 
2. čtení: Gal 3,26-29 * Vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista. 
Evangelium: Lk 9,18-24 * Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět. 

BOHOSLUŽBY OD 12. ČERVNA DO 19. ČERVNA 2022 
SLAVNOST 

NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE  
12. června 

 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

Farní 

7:30 
9:00 

 
11:00 

centrum 

za + Josefa Bučka (1. výročí) 
za + manžela Martina, + rodiče z obou stran a BP 
pro děti a celou živou rodinu 
za + Josefa Deklevu (1. výročí), za všechny složky 
v Lidečku a rozvoj spolkového života v obci  

pondělí 13. června 
sv. Antonína z Padovy  

Lidečko 
Blatnice 

13:00 
17:00 

odjezd na pouť do Blatnice pod Sv. Antonínkem 
mši svatou celebruje P. Marián Pospěcha 

úterý 14. června Lidečko 18:00 za + Karla Sekulu (1. výročí úmrtí) 

středa 15. června 
ADORAČNÍ DEN 

v Horní Lidči 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

8 - 18 
17:30 
18:00 

tichá adorace 
slavnostní zakončení adorace 
za + manžela Josefa, dvoje + rodiče, BP a ochranu 
pro živou rodinu Chovancovu 

čtvrtek 16. června 
slavnost  

TĚLA A KRVE PÁNĚ 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 
Lidečko 

9:00 
10 - 12 
14 - 16 

17:00 

za + P. Jana Machače 
tichá adorace a svátost smíření 
tichá adorace a svátost smíření 
za ž. a + členy společenství Eucharistická hodina  

pátek 17. června 
 

 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

15:30 
16:30 

 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za + manžela, + rodiče Pechalovy, jejich + děti           
a BP pro živou rodinu 
za + rodiče Filgasovy, + syna Milana, dar zdraví       
a Boží ochranu pro živou rodinu 

sobota 18. června 
 

Lidečko 
 

Lidečko 
Račné 

7:00 
 

11:30 
18:00 

za + rodiče Krajčovy, jejich + děti, vnuka a BP pro 
živé rodiny 
svatební mše svatá Orság - Kulíšková 
na poděkování za přírodu s prosbou o požehnání 
pro naše lesy a všechny, kdo o ně pečují 

12. neděle v mezidobí 
19. června 

 
sbírka na Farní 

centrum 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
10:30 

 
17:00 

za + rodiče Karla a Terezii Sekulovy, + zetě a BP    
a ochranu PM pro živou rodinu 
za živé a + farníky 
za + manžela Aloise, dvoje + rodiče, + z rodiny       
a za zdraví a BP pro živou rodinu  
venkovní večer chval v areálu Farního centra  


