
informátor římskokatolické farnosti Lidečko 
 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  28. srpna 2022 
 

 

 

 

OHLÁŠKY PŘED SŇATKEM 
Tomáš Míček, Lidečko 282  a Marika Horečná, Jestřabí 44 si udělí v sobotu 3. 9. 2022 v 12:30 
ve farním kostele v Lidečku svátost manželství.  
 

DĚKANÁTNÍ POUŤ ZA RODINY A DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ  
Stále se můžete přihlašovat na pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a nová duchovní 
povolání, která se koná v sobotu 3. září na Velehradě. Autobus odjíždí v 13:00 od kostela 
v Horní Lidči a postupně bude zastavovat na všech zastávkách. Zapisujte se vzadu v kostele. 
Cena je 200,- Kč, děti a mládež zdarma. 
 

POUŤ DO ŽAROŠIC V SOBOTU 10. ZÁŘÍ 
Odjezd ze Střelné v 12:30 hodin, z Horní Lidče 12:40 a z Lidečka 12:45. Cena 250,- Kč. 
Přihlašovat se můžete v sakristii nebo osobně u Marty Řehákové nebo Marušky Smolíkové. 
Pojeďte se společně modlit za navrácení rodin pod ochranu Panny Marie. 

 

KONFERENCE POSLANÝ A EVANGELIZAČNÍ ODPOLEDNE „V RADOSTI“ 
Nadační fond CREDO ve spolupráci se Společenstvím Projekt ON a Římskokatolickou farností 
Valašské Klobouky Vás zve na evangelizační odpoledne V RADOSTI v pátek 2. 9. 2022, které 
se uskuteční od 16 hodin na Masarykově náměstí ve Valašských Kloboukách, můžete se těšit 
na hlavní program na podiu, kde vystoupí Michal z Kouzelné školky, Pavel Helan, LCH LIVE a 
další., kavárnu, balonkové klauny, atrakce a aktivity nejen pro děti. Vstup zdarma. Těšíme se 
na Vás. Tato akce je předprogramem Konference Poslaný, na kterou se můžete přihlásit na 
stránkách www.poslany.cz (sobota 3. 9. v KD ve Val. Kloboukách). 
 

MŠE SVATÁ ZA ŠKOLÁKY A ŽEHNÁNÍ ŠKOLNÍCH TAŠEK 
Pomalu se nám prázdniny blíží ke konci a nový školní rok klepe na dveře. Proto bych chtěl 
pozvat v neděli 4. září v 9:00 v Horní Lidči a v 10:30 v Lidečku všechny školáky, studenty, 
učitele, vychovatele a rodiče na mši svatou. Budeme si vyprošovat dary Ducha svatého pro 
nadcházející školní rok. Při mši svaté také požehnáme školní tašky našim prvňáčkům. 
Chci povzbudit nejen děti a mládež, ale i všechny dospělé: využijte v tomto týdnu příležitost 
ke svátosti smíření a začněte tak nový školní rok ve spojení s pánem Ježíšem a s čistým 
srdcem. Také si častěji přicházejte na mši svatou i ve všední den pro posilu a Boží požehnání. 
 

NÁVŠTĚVY NEMOCNÝCH 
Tento týden budu navštěvovat nemocné. Ve středu Horní Lideč, ve čtvrtek Lidečko 
(dolňansko) a v pátek Lidečko (horňansko), vždy od 9:00 hodin. 
 

SCHOLIČKA Z LIDEČKA 
Zveme všechny malé zpěváčky do scholičky. Zkoušky budou jako obvykle každý pátek od 
16:30 na faře. Začínáme v pátek 9. září. Těšíme se na společné zpívání. 
 
 

BOHOSLUŽBY OD 28. SRPNA DO 4. ZÁŘÍ 2022 
22. neděle v mezidobí 

28. srpna 
 

 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Lidečko 

 
Lidečko 

7:30 
 

9:00 
10:30 

 
11:45 

za + bratra Aloise Matochu, + manželku a BO pro 
rodinu Hrabicovu 
za živé a + farníky 
za + rodiče, + bratry a BP pro rodinu Zádrapovu a 
Jahodovu 
křest Fabián Juřička a Karin Uhříková 

pondělí  29. srpna 
památka umučení sv. 

Jana Křtitele 

Lidečko 17:00 zádušní mše svatá za + Petru Pagáčovu roz. 
Matochovu 

úterý 30. srpna Lidečko 
Lidečko 

16:00 
18:00 

svátost smíření 
na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o 
Boží ochranu do dalších let 

středa 31. srpna 
 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

16:00 
18:00 

svátost smíření 
na poděkování za 75 let života, 30 let manželství 
a Boží ochranu pro živou rodinu Vaňkovu 

čtvrtek 1. září 
 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

16:00 
17:00 
18:00 
19:00 

svátost smíření pro děti a mládež 
adorace a svátost smíření 
za + rodiče Vaňkovy a BP pro živou rodinu 
svátost smíření (3 kněží) 

pátek 2. září 
 

první pátek 
 

Lidečko 
Lidečko 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Lidečko 

8 - 18 
8 - 9 

15:30 
16:30 

 
18:00 

tichá adorace 
svátost smíření 
adorace a svátost smíření 
za + rodiče, + dceru Inku, vnuka Patrika, DvO a BP 
a ochranu PM pro celou živou rodinu Poláchovu  
za + řeholní sestru Saturninu, její + rodiče a DvO  

sobota 3. září 
památka sv. Řehoře 
Velikého, papeže a 

učitele církve 

Lidečko 
 

Lidečko 
Velehrad 

9:00 
 

12:30 
17:00 

na poděkování za 40 let života s prosbou o BP pro 
živou rodinu 
svatební obřad Míček – Horečná 
mše sv. za rodiny a nová duchovní povolání 

23. neděle v mezidobí 
4. září 

 
 

ŽEHNÁNÍ AKTOVEK 
 

 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
 

Lidečko 
 
 

Pulčín 

7:30 
 

9:00 
 

10:30 
 
 

15:00 

za + manžela Františka Nováka, + syna Josefa,        
+ vnuka a rodiče z obou stran 
za + manžela, + z rod. Šenkeříkovy a Chovancovy 
a BP pro živou rodinu (žehnání aktovek) 
za BP pro všechny školáky, studenty, učitele, 
vychovatele a rodiče a za dary Ducha sv. pro 
nový školní rok (žehnání aktovek) 
za + Oldřicha Trochtu, za všechny + z rodiny a za 
dar zdraví a ochranu PM pro živou rodinu 

 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Mdr 9,13-19 * Kdo může poznat Boží úmysly?  
Mezizpěv: Žl 90,3-6.12-14+17 * Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení! 
2. čtení: Flm 9b-10.12-17 * Přijmi ho nazpátek, ne už jako otroka, ale jako drahého bratra. 
Evangelium: Lk 14,25-33 * Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.  


