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28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  9. října 2022 
 

 

BOHOSLUŽBY OD 9. ŘÍJNA DO 16. ŘÍJNA  2022 
28. neděle v mezidobí 

9. října 
 

sbírka na Farní 
centrum 

 

 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:30 
9:00 

10:30 
11:45 
14:00 

 
17:00 

za živé a + farníky 
za + Boženu Matyášovu (1. výročí) 
za syna Roberta a za + z rodiny Paláčkové  
křest Eliáš Cahel 
žehnání sochy Panny Marie Lurdské nad vlakovou 
zastávkou (nad Bojdama) 
večer chval 

úterý 11. října 
sv. Jana XXIII., papeže 

 

Lidečko 18:00 za + rodiče Karla a Jindřišku Janáčovy, + rodiče 
z obou stran a BP pro živou rodinu 

středa 12. října 
sv. Radima, biskupa 

 
 

Hostýn 
Hor. Lideč 

9:30 
18:00 

mše svatá (farní pouť) 
na poděkování za dar života s prosbou o BP pro 
celou živou rodinu 

čtvrtek 13. října 
 
 
 

Lidečko 
Lidečko 

 

17:00 
18:00 

 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Chupíkovy, dceru Růženu a BP pro 
živou rodinu 

pátek 14. října 
 

mše svatá pro  
rodiče a děti 

 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

14:00 
15:30 
16:30 

 
18:00 

pohřeb + Michala Macka 
adorace a svátost smíření 
za + manžela, dvoje + rodiče, + příbuzné a BP           
a ochranu PM pro živou rodinu Pechalovu 
za + Stanislava Brhla (1. výročí úmrtí)  

sobota 15. října 
památka sv. Terezie 
od Ježíše, panny a 

učitelky církve 
 

Lidečko 
 

Lidečko 
 

7:00 
 

8 - 24 

za + Františka, + zetě, za + z rodiny Zádrapové         
a Vaculíkové a za BP pro živé rodiny 
adorace za biřmovance a mládež naší farnosti 

29. neděle v mezidobí 
16. října 

 
 
 
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 
11:45 

za + rodiče a BP pro živou rodinu Čížovu 
za živé a + z rodiny Tkadlecovy a poděkování za 
milosti za 30 let služby 
za živé a + farníky 
křest Nikola Janáčová 

 

ŽEHNÁNÍ SOCHY PANNY MARIE LURDSKÉ 
Dnes po obědě se nad vlakovou zastávkou v Lidečku koná požehnání sochy Panny Marie 
Lurdské. Sraz bude u vlakového mostu u Bučků v 14:00. Cestou se pomodlíme růženec. 
 

SETKÁNÍ CHLAPŮ 
Srdečně zveme všechny chlapy z farnosti na společné setkání. Sejdeme se v pondělí 10. října 
v 19:30 ve Farním centru v Lidečku. Na programu bude modlitba, zamyšlení nad Písmem, 
diskuze nad určitým tématem a společné sdílení. 
 

POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN  
Ve středu 12. 10. jedeme na pouť na Svatý Hostýn. Odjezd od kostela v Horní Lidči v 7:00 a 
postupně ze všech zastávek. Předpokládaný návrat bude mezi 15. a 16. hodinou.  
 

ADORACE ZA BIŘMOVANCE A MLÁDEŽ NAŠÍ FARNOSTI 
V sobotu 15.10.2022 proběhne ve farním kostele od 8 do 24 hod. adorace za biřmovance a 
mládež z naší farnosti. Biřmovanci ten víkend jedou společně na kurz Filip do Kroměříže. Bylo 
by dobré je doprovodit modlitbou, aby v nich Duch svatý při této víkendovce opravdu mocně 
působil. Zapojte se hlavně jejich rodinní příslušníci. Na adoraci se zapisujte po půl hodinách.  
 

MŠE PRO RODIČE A DĚTI 
Srdečně zvu všechny rodiče a děti na páteční „dětské“ mše svaté. Tento rok budeme probírat 
nedělní evangelia. Zvláště přijďte všichni letošní třeťáci, kteří se připravujete na 1. svaté 
přijímání a také čtvrťáci, kteří jste slíbili, že svůj vztah s pánem Ježíšem budete upevňovat. 
 

AUTOBUS NA GODZONE TOUR 2022 - ŽILINA 26.10.2022 
Godzone tour je evangelizační turné projektu Godzone, které se uskuteční v šesti městech 
České republiky a Slovenska. Během večerního programu na stadionech a v sportovních 
halách vás čeká originální hudebně-taneční program, jedinečné příběhy lidí, interaktivní 
divadelní show, inovativní video produkce a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Rozhodně stojí 
za zkoušku, informace tady (https://tour.godzone.sk/). Z naší farnosti pojede autobus (časy 
odjezdu dostanete po přihlášení na mail). Více informací u Dominika Číže. Hlásit se můžete 
do neděle 16.10.2022 (včetně) na: https://forms.gle/YvF54QSe94K6e1Mr8 
 

ZKOUŠKA PĚVECKÉHO SBORU 
Srdečně zveme všechny stávající i nové zpěváky do farního sboru na nácvik písní na hody i na 
Vánoce. První zkouška bude tento čtvrtek v 19:00 na faře. Kdo rád zpívá, dvakrát se modlí! 
 

SPOLČO DĚTÍ  
Velmi mě potěšilo, když mě oslovili někteří osmáci, že by rádi ve farnosti založili křesťanské 
společenství dětí od 4. do 6. třídy. Domluvili jsme se a naplánovali první setkání na středu 
19.10. v 16:00 na faře. Děti, určitě přijďte a vy rodiče je podpořte. 
 

MINISTRANTSKÁ SCHŮZKA 
Ministrantská schůzka starších ministrantů (od 6. třídy ZŠ) bude v sobotu 15. října v 8:00 na 
faře. Vezměte si i věci do tělocvičny. 
 

BENEFIČNÍ KONCERT DH POLANČANKA 
Diakonie Vsetín srdečně zve na podzimní benefiční koncert DH Polančanka, který se 
uskuteční v neděli 16. října 2022 od 14 hodin v Kulturním domě v Lidečku. Celkový výtěžek 
podpoří služby Domácího hospice Devětsil. Ten pomáhá rodině zvládnout poslední dny života 
blízkého v jeho domácím prostředí. Přijďte se pobavit a podpořit dobrou věc. 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Ex 17,8-13 * Když Mojžíš měl zdvižené ruce, vítězili Izraelité. 
Mezizpěv: Žl 121,1-8 * Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. 
2. čtení: 2Tim 3,14-4,2 * Přistupujme proto s důvěrou k trůnu milosti. 
Evangelium: Lk 18,1-8 * Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají. 


