
informátor římskokatolické farnosti Lidečko 
 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  17. dubna 2022 
 

 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Sk 5,12-16 * Rostl počet těch, kteří přijímali víru v Pána. 
Mezizpěv: Ž 118 * Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky. 
2. čtení: Zj 1,9-11a.12-13.17-19 * Byl jsem mrtev, a hle - jsem živ na věky věků. 
Evangelium: Jan 20,19-31 * Za týden přišel Ježíš zase. 

 

BOHOSLUŽBY OD 17. DUBNA DO 24. DUBNA 2022 
SLAVNOST 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 
PÁNĚ                           

17. dubna 
 

sbírka na kněze 
 
 

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 

pondělí 18. dubna Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
15:00 

za Boží pomoc a požehnání pro rodinu Vlčkovu a 
+ z obou stran 
za živé a + osmdesátníky z celé farnosti (80 let) 
za + rodiče Marii a Františka Sekulovy a BP pro 
živou rodinu 

úterý 19. dubna Lidečko 15:00 za + z rodiny Zádrapové a BP pro celou rodinu 
středa 20. dubna Lidečko 15:00 za + Marii Bělaškovu, rodiče Měrkovy a 

Bělaškovy z Mužíkova a BP pro celou ž. rodinu 
čtvrtek 21. dubna Hor. Lideč 

Lidečko 
15:00 
16:00 

za + Annu Mikulajovu (1. výročí úmrtí) 
pohřeb + Ludmily Pastorčákové z Pulčína 

pátek 22. dubna Hor. Lideč 
 

Lidečko 

15:00 
 

16:00 

za + rodiče Zádrapovy, + syna, vnuka, zetě a Boží 
ochranu a požehnání pro živé rodiny 
pohřeb + Anny Janáčové 

sobota 23. dubna Lidečko 
 

Lidečko 

9:00 
 

11:00 

na poděkování za 75 let života, dar zdraví a BP 
pro živé rodiny 
křest Adama Trochty (9 let) a Adély Trochtové (5) 

2. neděle velikonoční 
 

NEDĚLE BOŽÍHO 
MILOSRDENSTVÍ 

24. dubna 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
14:00 
15:00 

za + Aloise Martinku a BP pro živou rodinu 
za 2 + rodiče, + příbuzné a DvO s prosbou o Dary 
Ducha sv., BP a ochranu PM pro celou ž. rodinu  
adorace k Božímu milosrdenství a sv. smíření 
za živé a + farníky, zvl. za prohloubení úcty 
k  Božímu milosrdenství v celé naší farnosti 

 

P. Mgr. Josef Červenka zemřel náhle po krátké a těžké nemoci 
dne 13. 4. 2022 ve fakultní nemocnici v Olomouci. 
Pohřeb bude v sobotu 23. dubna 2022 v 9:30 hod. ve farním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích u Hranic a ve 14:30 hod. ve 
farním kostele sv. Jana Křtitele v Újezdci u Luhačovic, kde bude jeho tělo 
uloženo do kněžského hrobu na místním hřbitově. Na pohřeb bude 
vypraven autobus. Odjezd z Hor. Lidče ve 12:30 od kostela a z Lidečka 
ve 12:35 od obecního úřadu. Zapisujte se vzadu v kostele. 

 

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
 

Ve shodě s přáním Pána Ježíše se tento svátek slaví první neděli po Velikonocích. Přípravou 
na tento svátek je novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství. Ježíš 
řekl sestře Faustyně: „Toužím, abys během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni Mého  
milosrdenství, aby načerpaly síly a osvěžení, i všechnu milost, kterou potřebují v těžkostech 
života, zvláště v hodině smrti. Každý den přivedeš do Mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš 
je do moře Mého milosrdenství. A Já všechny tyto duše uvedu do domu Svého Otce. Duše, 
které se budou modlit tuto Korunku, zahrne moje milosrdenství v životě i v hodině smrti.“ 
 

Od velikonočního pondělí až do soboty slavíme denně ve farním kostele 
v Lidečku nebo v Horní Lidči týden Božího Milosrdenství. Od 14:30 adorace, 

v 15:00 modlitba novény a mše sv. Hlavními celebranty budou pozvaní kněží. 
 

4. den - pondělí velikonoční - P. Dominik Kovář, kaplan Holešov. „Dnes Mně přiveď  pohany a 
ty, kteří Mě ještě neznají. Také na ně jsem myslel při svém hořkém utrpení a jejich následná 
horlivost potěšila Mé srdce. Ponoř je do moře Mého milosrdenství.“ 
5. den - úterý velikonoční - P. Jaroslav Špargl, farář Ivanovice na Hané. „Dnes Mně přiveď 
duše odloučených bratří. Hořkým utrpením drásali Mé Tělo i Srdce - Moji Církev. Když se 
vracejí k jednotě s Církví, hojí se Mé rány a tak zmírňují Mé utrpení.“ 
6. den - středa velikonoční – P. Josef Čunek, farář Velehrad. „Dnes Mně přiveď duše tiché a 
pokorné a duše malých dětí. Tyto duše jsou nejvíc podobné Mému srdci, ony Mě posilovaly, 
když jsem v hořkých mukách umíral.“ 
7. den - čtvrtek velikonoční - P. Ivan Fišar, kaplan Zlín. „Dnes Mně přiveď duše, které 
zvláštním způsobem uctívají a oslavují Mé milosrdenství. Tyto duše měly největší soustrast 
s Mým utrpením a nejhlouběji pronikly do Mého ducha.“ 
8. den - pátek velikonoční - P. Michal Staufčík, kaplan Valašské Klobouky „Dnes Mně přiveď 
duše, které jsou v očistci, ať prameny Mé krve ochladí jejich palčivou trýzeň. Všechny tyto duše 
velmi miluji, splácejí dluh Mé spravedlnosti. Je ve tvé moci přinést jim ulehčení.“ 
9. den - sobota velikonoční - P. Petr Martinka, farář Lidečko (mše svatá v 9 hodin).  „Dnes Mně 
přiveď duše vlažné. Tyto duše zraňují Mé Srdce nejbolestněji. Největšího odporu se Mé duši 
v Getsemanech dostalo od vlažných duší.“ 
 

Slavnost Božího Milosrdenství v neděli 24. dubna 2022  
ve farním kostele v Lidečku od 14:00 adorace a zpovídání, v 15:00 mše sv.  

Hlavní celebrant P. Pavel Stefan, farář a děkan Valašské Meziříčí 


