
 

 

Neděle 27.9. – 26. neděle v mezidobí 

  1. čtení –  Ez 18,25-28 

  Žalm     - Rozpomeň se, Hospodine, na své slitování.   

  2. čtení – Flp 2,1-11 

  Evang.   – Mt 21,28-32 Litoval toho a šel. Celníci a nevěstky vás předcházejí do 
Božího království.  

Mše svaté 

 Po Ut St Čt Pa So Ne 

Drahotuše Radíkov 
15:00 

8:00   18:00 Velká 
18:00 

8:00 

Střítež n.L. 9:30   17:30   9:30 

Jindřichov 8:00  19:30    11:00 

 

  

Svátky v týdnu: 

• V pondělí 28.9.slavíme patrona naší země sv. Václava 

• V úterý 29.9. je svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela. 

• Zároveň v tento den slaví o. Michal svátek i narozeniny. 

• 1.10. slaví sv. Terezie z Lisieux známá jako sv. Terezie od Dítěte 

Ježíše  

• 2.10. je andělů strážných 

  

Co se událo: 
• Velmi děkuji všem, kteří 

pomohli se dřevem 
v sobotu. Děkuji o. Michal 

 

Infolist farnosti 

Drahotuše 



 

 

 Farnost připravuje:  
• V neděli 11.10. bude při mši svaté poděkování za úrodu. 

Nezapomeňte si přinést k požehnání své výpěstky. 
• Je nové telefonní číslo farnosti Drahotuše 603 314 038. 
• Pevná linka bude zrušena. 

 
 

Zprávy z děkanátu: 

• Mládež děkanátu Hranice zve na Studentské pátky, které se budou 

konat každý druhý pátek v měsíci. První se koná 9. října začátek 

v 17.30 v kostele a pokračování v 19. hodin na faře katechezí 

Svátost na dosah, kterou si připravuje o. Milan Maštera.               

• Byla zřízena mobilní telefonní čísla: děkan – tel. 733 742 872 

kaplan – tel. 733 742 862 Tato čísla zůstanou ve farnosti, 

i když dojde ke změně kněží.     

 

 

Co se děje v diecézi: 

• 28.9. v 10.00 bude v katedrále slavnost sv. Václava a pouť  

Arcibiskupského kněžského semináře 

• 1.10. v 16.00 celebruje v katedrále mši svatou při pouti Policie ČR 

Arcibiskup Graubner. 

•  3.10. zvou Dominikáni na „Fatimskou první sobotu!“ od 17. do 

19. hodin v  kostele Neposkvrněného početí Panny Marie 
• Navzdory karanténě, do které byli před týdnem posláni 

členové místní duchovní správy, běží na Svatém Hostýně 

provoz dál. Poutní bazilika je otevřená veřejnosti celodenně 

a mše svaté se slouží v obvyklých časech, večer v 18.45 je 

společná modlitba růžence.  
 

 

Noe nabízí: 

• v úterý 29.9. ve 20.05 - Ruce Panny Marie. 

 Panna Maria se zjevuje v Massabiellské jeskyni Bernadettě 

Soubirous. Jeskyně se stala poutním místem. 


