
 

 

 

Neděle 20.9. – 25. neděle v mezidobí 

  1. čtení – Iz 55,6-9 

  Žalm     - Blízký je Hospodin všem, kdo ho vzývají.  

  2. čtení – Flp 1,20c-24.27a 

  Evang.   – Mt 20,1-16a  Závidíš, že jsem dobrý?  

 Mše svaté 
 Po Ut St Čt Pa So Ne 

Darhotuše  8:00   Pohřeb 
14:00 

Slavíč 
18:00 
Radíkov 
18:00 

8:00 

Střítež n.L. 18:30   18:30   9:30 

Jindřichov   19:30    11:00 

Dnes je sbírka na potřeby farnosti 
  
Svátky v týdnu: 

• V pondělí 21.9. je svátek sv. Matouše. Ve farnosti Střítež n. L. 
 se slaví hody již o tomto víkendu. Jejich kostel je zasvěcen právě 
 sv. Matouši – evangelistovi 

 
Náboženství: 

 V pondělí 21.9. začne výuka náboženství na faře v Drahotuších 

1. ročník 12:00, 2. a 3. ročník v 13:00 a 5. ročník 14:00.  
 

Infolist farnosti 

Drahotuše 
 



 

 

Co se událo: 
• V pátek se opět zapojili farníci do prací na faře. Děkuji o. Michal. 
• V minulém listě jste poprvé našli nový znak naší farnosti. 

            Dnes Vás chceme s tímto znakem blíže seznámit. 
 

• Popis:  v červeném štítě pod modrou hlavou se čtyřmi zlatými 
liliemi stříbrný rošt provázený dvěma stříbrnými vinařskými noži 
se zlatými rukojetěmi. Štít je převýšen černým kněžským 
kloboukem s jedním střapcem na každé straně. 

                     
• Původ:  Stříbrný rošt je atributem patrona farnosti sv. Vavřince.  

            Červená barva štítu odkazuje jeho mučednickou smrt a také na  
            erb rodu knížat z Ditrichštejna. Z erbu tohoto rodu, který patřil 
            mezi nejvýznamnější majitele panství a patrony farnosti, jsou 
            vzaty i vinařské nože. Modrá hlava štítu se zlatými liliemi 
            odkazuje na znak děkanství Hranice, kam farnost Drahotuše  
            náleží. Černý klobouk s jedním střapcem značí farnost. 

Zprávy z děkanátu: 
• Centrum pro rodinu Jitřenka pořádá od 25.9. do 27.9. modlitební 

            tridium modliteb za naše děti. V pátek a sobotu po mši svaté. 
            V pátek 18.20, v sobotu v 8.50. V neděli před mší svatou v 17.30 
  v hranickém kostele. 

• Charita Hranice zve na týden s charitou 23.-30.9.   
 
Co se děje v diecézi: 

• Od 15.9. jsou v karanténě členové duchovní správy na Svatém 
 Hostýně. Info na stránkách www.ado.cz 

• 23.9. bude v aule filozofické fakulty  UP přednáška 
 Marka O.  Váchy – Volený osud 

• 26.9.  se od 10.15 pořádá pouť schol a scholiček na sv. Hostýně 
Noe nabízí: 

• Pro děti je každý čtvrtek v 18.30 pořad pro děti Ovečky, 
 ale 24.9.  začne již 18.15. Děti s moderátory probírají a vysvětlují 
 si nedělní evangelium. Reprízy jsou v sobotu dopoledne a v  
 neděli večer. 


