
informátor římskokatolické farnosti Lidečko 
 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  23. října 2022 
 

 

BOHOSLUŽBY OD 23. ŘÍJNA DO 30. ŘÍJNA  2022 
30. neděle v mezidobí 

23. října 
 

MISIJNÍ NEDĚLE 
 

sbírka na misie  
 

Lidečko 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:30 
9:00 

 
10:30 

 
14:30 

za živé a + farníky 
za BP pro činnost misijního klubka v Horní Lidči       
a za misionáře a podporovatele misijního díla 
za + Josefa Hrabicu, dvoje + rodiče, + vnuka 
Vojtěcha a Boží ochranu pro živou rodinu 
farní drakiáda nad hřbitovem 
 

pondělí 24. října 
 

Lidečko 15:30 pohřeb + Boženy Ščotkové 
úterý 25. října Lidečko 

Lidečko 
17:00 
18:00 

svátost smíření 
za + rodiče Smolíkovy, + z rodiny, DvO a BP pro 
živou rodinu 

středa 26. října Hor. Lideč 18:00 na poděkování za 25 let společného života a za 
živé a + z rodiny 

čtvrtek 27. října 
 

Lidečko 
Lidečko 

18:00 
19:00 

za + Josefa Hyžáka (1. výročí úmrtí) 
svátost smíření (3 kněží) 

pátek 28. října 
svátek sv. Šimona a 

Judy, apoštolů 
 
 

Lidečko 
Lidečko 

 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 

8 - 9 
9:00 

 
15:30 
16:30 

 

adorace a svátost smíření 
za + rodiče Jeřábkovy a Baluchovy, + sourozence 
a BP pro živé rodiny 
adorace a svátost smíření 
za + manžela, rodiče, sestru, + příbuzné, DvO a BP 
a ochranu PM pro rodinu Pernickou a Sporkovu 

sobota 29. října 
 

Lidečko 
 

7:00 
 

na poděkování za dožité roky, za celou + rodinu a 
BP a ochranu PM pro živou rodinu 

Slavnost  
VÝROČÍ POSVĚCENÍ 
FARNÍHO KOSTELA  

30. října 
 

změna času 
 
 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 

Lidečko 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
 

14:00 

za + rodiče Františákovy, dar víry, dar zdraví a BP 
pro živou rodinu 
za dvoje + rodiče, + manžela, + příbuzné, DvO, 
dary Ducha sv. a BP pro živou rodinu Trčkovu 
za + Antonína Sekulu, za + z rodiny, dar zdraví a 
pomoc Boží pro živou rodinu 
dušičková pobožnost v kostele a průvod na 
hřbitov  

 

 

MISIJNÍ JARMARK A MISIJNÍ KOLÁČ 
Misijní klubko z Lidečka vás zve ihned po mši sv. do Farního centra do "Jablečné kavárny". 
Kromě drobných podzimních výrobků se můžete těšit na štrůdl nebo jiné jablečné dobroty, 
a k tomu si dát dobrou kávu nebo "horké jablko".  
Misijní klubko z Horní Lidče vás zve po mši sv. do „Betléma“ na misijní jarmark a misijní koláč.  

 

FARNÍ DRAKIÁDA 
Dnes v 14:30 se na kopci nad hřbitovem v Lidečku koná farní drakiáda. Srdečně zveme 
všechny děti, rodiče i prarodiče. Přijďte prožít příjemné rodinné odpoledne. 
 

AUTOBUS NA GODZONE TOUR 2022 - ŽILINA 26.10.2022 
Stále se ještě můžete přihlásit na této adrese https://forms.gle/YvF54QSe94K6e1Mr8. Máme 
ještě asi 8 míst volných, tak neváhejte. Autobus bude odjíždět v 15:30 z Lidečka směrem do 
Hor. Lidče a postupně bude zastavovat na jednotlivých zastávkách. Cena dopravy je 150,- Kč. 
 

STOLNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2023 
Stolní kalendáře na rok 2023 jsou k zakoupení v sakristii. Cena je 80,- Kč. 
 

STARŠÍ MINISTRANTI 
Ministranti od 6. třídy ZŠ pojedou ve čtvrtek 27.10. na celodenní výlet do Rožnova na 
zážitkovou hru Valašský Boyard. Odjezd vlakem z Horní Lidče v 8:33, sraz v 8:15. Vezměte si 
jídlo pouze na půl dne, na zpáteční cestě se zastavíme v KFC. Návrat bude kolem páté hodiny. 
 

MLADŠÍ MINISTRANTI 
Mladší ministranti prožijí středeční dopoledne plné her a soutěž v okolí fary. Sraz je v 9:00.  
 

KATECHEZE DOBRÉHO PASTÝŘE 
Od 31. 10. začne Katecheze Dobrého pastýře. Bude bývat každé pondělí od 16.30 v podkroví 
společenského centra v Lidečku (vchod zezadu od parkoviště MŠ). Zveme všechny děti od       
3 do 6 let. Bližší informace budou na nástěnce a na webových stránkách v průběhu týdne.  
 

MŠE SVATÁ PRO RODIČE A DĚTI 
Tento týden mše svatá pro rodiče a děti nebude, potkáme se až za 14 dní 4. listopadu. 
 

ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH NA ROK 2023 
Během tohoto týdne si můžete v sakristii začít zapisovat úmysly na 1. pololetí roku 2023. 
    

  Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat prvních 
osm listopadových dnů. Podmínkou je: daný den přijmout eucharistii, navštívit hřbitov a 
zbožně se pomodlit za zemřelé, pomodlit se na úmysl Svatého otce, v okruhu těchto dní 
vykonat svatou zpověď.  Od  poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné odpustky pro duše 
v očistci získat návštěvou kostela spojenou s Modlitbou Páně a Vyznáním víry. 
Předpokladem je, být ve stavu milosti posvěcující, mít úmysl odpustek získat a nemít 
sebemenší zalíbení v hříchu.  

  Mimořádné povolení k získání plnomocných odpustků pro duše zemřelých. Apoštolská 
penitenciárie dne 11.1.2020 prodloužila na žádost ČBK své dovolení z 8.8.2012, na jehož 
základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše v očistci už 
v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud tedy věřící z vážných důvodů 
nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době, mohou odpustky pro zemřelé získat již od 25. 
října do 1. listopadu. Toto rozhodnutí platí po dobu sedmi let, tedy do roku 2026. 

 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Mdr 11,22-12,2 * Máš slitování se vším, vždyť miluješ všechno, co je. 
Mezizpěv: Žl 145 * Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. 
2. čtení: 2 Sol 1,11-2,2 * Mějte zálibu v konání dobra, aby se vaše víra projevovala skutky. 
Evangelium: Lk 19,1-10 * Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo.  


