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3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  23. ledna 2022 
 

 
 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Jer 1,4-5.17-19 * Prorokem pro národy jsem tě ustanovil. 
Mezizpěv: Žl 71,1-2.3-4a.5-6ab.15ab+17 * Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti. 
2. čtení:  1 Kor 12,31-13,13 * Nyní trvá víra, naděje a láska; ale největší z nich je láska. 
Evangelium: Lk 4,21-30 * Jako Eliáš a Elizeus i Ježíš byl poslán nejen k Židům. 

 

BOHOSLUŽBY OD 23. LEDNA DO 30. LEDNA 2022 
3. neděle v mezidobí 

 

23. ledna 
 

NEDĚLE  
BOŽÍHO SLOVA  

 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
Lidečko 
Lidečko 

 
Hor. Lideč 

7:30 
9:00 

 
10:30 

 
14:00 
16:00 

 
18:00 

za živé a + farníky 
za + manžela, dar zdraví a ochranu PM a BP pro 
živou rodinu 
za + Josefa Hyžáka, 2 + syny, snachu, všechny + 
z rodiny a BP pro živé rodiny 
adorace a svátostné požehnání 
setkání prvokomunikantů a rodičů 
(nácvik a zdobení modlitebních svíček) 
setkání prvokomunikantů a rodičů 
(nácvik a zdobení modlitebních svíček) 

úterý 25. ledna 
svátek Obrácení sv. 

Pavla, apoštola 

Lidečko 18:00 za + Veroniku Ryzovu, + z rodiny a BP pro živou 
rodinu 

středa 26. ledna 
památka sv. Timoteje 

a Tita, biskupů 

Lidečko 
Hor. Lideč  

14:30 
18:00 

pohřeb + Boženy Gargulákové 
za + manžela, dvoje + rodiče a BP pro celou živou 
rodinu Trochtovu 

čtvrtek 27. ledna 
 

Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za + Jaroslava Válka a + Annu Válkovu (1. výročí) 

pátek 28. ledna 
památka sv. Tomáše 
Akvinského, kněze a 

učitele církve  

mše svátá  
pro rodiče a děti  

(1. třída) 

Lidečko 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

Lidečko 
 
 

8:00 
15:30 
16:30 
17:30 
18:00 

 
 

modlitba růžence za otce Karla Hořáka 
adorace a svátost smíření 
za + Stanislava Petříka (1. výročí úmrtí) 
modlitební triduum matek 
za + z rodiny Vokřálovy a Venclovy s prosbou o 
BP pro živé rodiny 
 

sobota 29. ledna 
 

Lidečko 
 

Lidečko 

7:00 
 

17:00 

za + manžela, + rodiče z obou stran a BP pro 
živou rodinu 
modlitební triduum matek 

4. neděle v mezidobí 
 

30. ledna  
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

10:30 
14:00 

za + manžela Antonína Dorňáka a živou rodinu 
za prvokomunikanty z Hor. Lidče a jejich rodiny 
za prvokomunikanty z Lidečka a jejich rodiny 
adorace a modlitební triduum matek 

 

ČÁST POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA K NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA 
 

Ježíš mluví o Bohu uprostřed společnosti ke všem, kdo tam žijí. A nemluví ve 
stanovených úředních hodinách a dobách. Promlouvá, když jde »podél Galilejského 
moře« k rybářům, kteří tam »loví«. Oslovuje lidi v těch nejobyčejnějších místech a 
chvílích. Taková je všeobecná síla Božího Slova, které dostihuje všechny a každou oblast 
života. Slovo má však také zvláštní sílu: proniká ke každému přímo, osobně. Učedníci 
nikdy nezapomenou na slova, která slyšeli onoho dne na břehu jezera poblíž loďky, slova, 
která navždy poznamenala jejich život. Ježíš jim řekl: »Pojďte za mnou, a udělám z vás 
rybáře lidí!«. Nepřitahuje je vznešenými proslovy, ale promlouvá do jejich života: lovcům 
ryb říká, že budou rybáři lidí. Kdyby jim řekl: „Pojďte za mnou, učiním z vás apoštoly: 
budete posláni do světa hlásat evangelium silou Ducha, budete zabiti, ale stanete se 
svatými, lze si představit, že by mu Petr a Ondřej odpověděli: „Díky, ale raději zůstaneme 
u svých sítí a lodí.“ Ježíš je však povolává odkazem na jejich život: „Jste rybáři a stanete 
se rybáři lidí.“ Strženi touto větou, postupně objeví, že žít rybolovem bylo málo, avšak 
vyplout na Ježíšovo Slovo je tajemstvím radosti. Tak jedná Pán s námi: hledá nás tam, kde 
jsme; má nás rád takové, jací jsme, a trpělivě provází naše kroky. Jako ony rybáře, očekává 
i nás na březích života. Svým Slovem nás chce přivést ke změně kurzu, abychom přestali 
živořit a vydali se za Ním. 
Proto se, drazí bratři a sestry, nezříkejme Božího Slova. Je to milostný dopis, napsaný  Tím, 
kdo nás zná jako žádný jiný. Jeho čtením znovu nasloucháme Jeho hlasu, objevujeme Jeho 
tvář a dostáváme Jeho Ducha. Slovo nás přibližuje Bohu, neoddalujme ho. Nosme ho stále 
s sebou v kapse, v mobilu, dejme mu doma důstojné místo. Dejme evangelium na místo, 
které nám připomene denně jej otevírat, možná na začátku a na konci dne, aby tak mezi 
mnoha slovy, která doléhají k našim uším, pronikl do našeho srdce nějaký ten verš Božího 
Slova. K tomu si vyprosme od Pána sílu vypnout televizi a otevřít Bibli, vypnout mobil a 
otevřít evangelium. V letošním liturgickém roce čteme Markovo evangelium, které je 
snadné a krátké. Proč si z něho nepřečíst také o samotě nějakou drobnou pasáž každý 
den? Dá nám pocítit, že Pán je blízko, a dodá nám odvahu k životní cestě. 
 

 

ADOPCE NA DÁLKU 
Naše farnost i nadále pokračuje v programu adopce na dálku. V současné době podporujeme 
Bohdanu Kozusěvu z Běloruska. Bohdana je velmi šikovná ve škole, snaží se doma pomáhat a 
vyniká v kreslení. Za příspěvky je velmi vděčná. Zasílané peníze jí umožňují studovat a rozvíjet 
se ve svých zájmech a koníčcích. Bohužel špatnou zprávou je, že druhé podporované dítě 
Callistus Sachinghezi ukončil účast v programu adopce. Z předchozí korespondence                         
i z výsledků jeho studia nic nenasvědčovalo tomu, že by chtěl z programu vystoupit. Nicméně 
v minulém roce nám byla z Arcidiecézní charity v Praze doručena zpráva, že Callistus byl 
z programu vyloučen. Přestal chodit do školy a k nalezení nebyl ani doma. Nikdo z jeho rodiny 
neřekl, kde se Callistus nachází. Nezbývá, než jen doufat a modlit se, aby byl Callistus 
v pořádku a využil toho, co se ve škole díky naší farní podpoře naučil k dobru svému i dobru 
bližních. Každopádně budeme v adopci pokračovat. Z uhrazené částky na podporu Callista 
zbylo 6000,- Kč. Tuto částku využijeme k podpoře dalšího dítěte. Tentokrát to bude 
pravděpodobně dítě z Indie. Jakmile bude adopce zahájena a dostaneme detaily, bude vám 
nové adoptované dítě představeno. 


