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3. NEDĚLE POSTNÍ  20. března 2022 
 

 
 

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 4. NEDĚLE POSTNÍ (CYKLUS C) 
1. čtení: Joz 5,9a.10-12 * Boží lid přišel do zaslíbené země a slavil velikonoce. 
Mezizpěv: Žl 34,2-3.4-5.6-7 * Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 
2. čtení: 2 Kor 5,17-21 * Bůh nás smířil se sebou pro Kristovy zásluhy. 
Evangelium: Lk 15,1-3.11-32 * Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije. 
 

 

BOHOSLUŽBY OD 20. BŘEZNA DO 27. BŘEZNA 2022 
3. neděle postní 

20. března  
 

sbírka na celostátní 
setkání mládeže 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

10:30 
14:00 
15:00 

za + rodiče Brhlovy, jejich + děti, zetě a vnuky 
za živé a + farníky 
za + Josefa a Amálii Kovářovy a BP pro živ. rodinu 
Lidečko,  H. Lideč  pobožnost KC – biřmovanci 
setkání rodičů prvokomunikantů 

úterý 22. března Lidečko 
 

Lidečko 

18:00 
 

19:00 

na poděkování za přijatá dobrodinní s prosbou o 
BP a pomoc pro rodinu Sýkorovu 
začátek 24 hodinové adorace za mír 

středa 23. března Hor. Lideč 18:00 za + rodinu Slánskou a Molejovu, DvO a ochranu 
PM pro živou rodinu 

čtvrtek 24. března 
 

Lidečko 
Lidečko 

17:00 
18:00 

adorace a svátost smíření 
za + z rodiny Pastorčákovy a BP pro živé rodiny   

pátek 25. března 
 

Slavnost  
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

 
Den modliteb za úctu 

k počatému životu a za 
nenarozené děti 

Lidečko 
 

Hor. Lideč 
Hor. Lideč 
Hor. Lideč 

 
Hor. Lideč 

Lidečko 
Lidečko 

 

9:00 
 

15:00 
16:00 
16:30 

 
 

17:30 
18:00 

 

za + rodiče Filákovy, + syna, + zetě a za dar zdraví 
pro živou rodinu 
adorace a svátost smíření 
pobožnost KC - scholička 
za + rodiče Mikeskovy, Boží ochranu a BP pro 
dcery s rodinami 
po mši svaté modlitební triduum matek 
pobožnost KC - scholička 
za živou a + rodinu Baklíkovu a BP, dar zdraví a 
ochranu PM 

sobota 26. března  
 

DUCHOVNÍ OBNOVA 

Lidečko 
 

Lidečko 
Lidečko 

7:00 
 

16:00 
17:00 

za + rodiče Chupíkovy + děti, + zetě, DvO a BP pro 
živé rodiny 
adorace s chválami a modlitbami (Martindom) 
mše sv. za účastníky postní obnovy a jejich rodiny 

4. neděle postní 
27. března  

 

 

Lidečko 
Hor. Lideč 

Lidečko 
 

Lidečko 
Lidečko 

7:30 
9:00 

10:30 
 

14:00 
18:00 

za živé a + farníky 
za + Miroslava Vaňka a živou a + rodinu 
za + Aloise Rumánka, + prarodiče, DvO a BP pro 
živou rodinu Bučkovu 
Lidečko,  H. Lideč  pobožnost KC – schola 
modlitební triduum matek a otců 

 
 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 
 

v sobotu 26. března 2022 v KD v Lidečku 
vede společenství MARTINDOM (SK) 
 

13:00 - 14:30  I. Blok - Bůh nám rozumí  
14:45 - 15:45  II. Blok - Jak získat sílu od Boha 
16:00 - 18:00  adorace s chválami a modlitbami, mše svatá 
Přihlašujte se na farním webu nebo v obou kostelích, cena 100,-Kč (studenti 50,-Kč) 
 

 

HLÍDÁNÍ DĚTÍ 
Hlídání dětí bude během duchovní obnovy zajištěno na faře. Kdo máte zájem o tuto službu, 
napište na farní email, ať víme přibližný počet dětí a věkové rozmezí. 
 

OBČERSTVENÍ NA DUCHOVNÍ OBNOVU 
Prosím šikovné a ochotné hospodyňky o napečení něčeho dobrého na stoly při duchovní 
obnově. Můžete to přinést v sobotu po ranní mši svaté na faru nebo mezi 12:00 a 12:30 do 
Kulturního domu. Děkujeme. 
 

SETKÁNÍ RODIČŮ PRVOKOMUNIKANTŮ 
Dnes se v 15:00 koná ve farním kostele v Lidečku společné setkání rodičů dětí, které se 
připravují na první sv. přijímání. Budeme si povídat o svátosti smíření a připravíme se na 
modlitbu křížové cesty, která proběhne v pátek 1. dubna. Účast jednoho z rodičů je nutná. 
 

SETKÁNÍ CHLAPŮ 
Další setkání chlapů se uskuteční toto pondělí 21 3. od 20:00 ve Farním centru v Lidečku. 
 

VALAŠSKO SE MODLÍ ZA MÍR 
V úterý 22. 3. začne v celém našem děkanátu osmidenní ustavičná adorace ZA MÍR VE 
SVĚTĚ. Přebíráme modlitební štafetu od děkanátu Valašské Klobouky. V každé farnosti se 
bude adorovat 24h v kuse. Začne se vždy večer a skončí se večer následujícího dne, kdy 
pomyslnou modlitební štafetu přebírá další farnost. Takto se bude v děkanátu adorovat až 
do středy 30. 3. do 17h. V naší farnosti začneme adorovat nejprve v kostele v Lidečku  - v 
úterý po večerní mši sv. od 19h do středečního rána do 9h a následně pokračujeme v Horní 
Lidči až do 18h. 
Prosím, zapisujte se na bdění před Eucharistií – vždy minimálně dvě jména (možnost je buď 
na půl hodiny, nebo na celou hodinu). Děkujeme.  
 

BRIGÁDA NA DOKONČENÍ TERASY FARNÍHO CENTRA 
V sobotu 2. a 9. dubna od 7:00 se bude konat velká brigáda na dokončení dřevěné terasy 
Farního centra. Prosím chlapy o pomoc. Nahlašujte se, prosím, Jindrovi Trochtovi. 
 

ZASVĚCENÍ PANNĚ MARII    
Podle dostupných informací má papež František, v jednotě se všemi biskupy, v úmyslu na 
slavnost Zvěstování Páně zasvětit Rusko i celý svět Panně Marii, tak jak si to přála Panna 
Maria ve Fatimě. My se k tomuto zasvěcení 25. 3. na konci každé mše svaté také připojíme. 
 

LIDOVÉ MISIE NA VSETÍNĚ 25. BŘEZNA - 3. DUBNA 
Podrobné informace a program misií je na plakátku a na webových stránkách farnosti Vsetín. 
 

VEČER CHVAL SE SKUPINOU ADORARE 
V rámci lidových misií jste v sobotu 26. 3. od 18:30 zváni do Vsetína na večer chval. 


