
 

 

Neděle 4.10. – 27. neděle v mezidobí 

  1. čtení – Iz 5,1-7 

  Žalm     - Dům Izraelův je vinicí Páně.   

  2. čtení – Flp 4,6-9 

  Evang.   – Mt 21,33-43  Vinici pronajme jiným vinařům.                               

Mše svaté 

 Po Ut St Čt Pa So 10.10 Ne 

Drahotuše  7:00   18:00 Milenov 17.00 8:00 

Střítež n.L. 17:30   17:30   9:30 

Jindřichov   16:30    11:00 

• Dnes má svátek sv. František. Nejznámějším nositelem tohoto 
jména je sv. František z Assisi. 

            V roce 1223 o štědrovečerní noci v jedné jeskyni nedaleko         

             obce Greccio v Umbrii postavil první prostý betlém. Potom se tato 

             tradice začala šířit  nejen po Itálii. 

•  Dnes je na Sv. Hostýně Růžencová pouť, ve 13.00 svátostné    

 požehnání. 

•  Prosíme, sledujte zprávy ohledně Covidu-19  a také internetové 
stránky farnosti ohledně mší svatých, neboť situace se neustále 

mění.  
• V úterý bude mimořádně mše svatá v 7,00 hod. 

 

Svátky v  týdnu: 

• Ve středu 7.10. bude Panny Marie Růžencové 

• Nezapomeňte přijít za naší Matkou i do naší Lurdské jeskyně. 

Infolist farnosti 

Drahotuše 
Telefon 603 314 038 



 

 

Celý říjen 9 – 18 hodin. 

Co se událo:  

• Ve středu 30.9. vydal papež apoštolský list k 1600. výročí úmrtí sv. 

Jeronýma překladatele Písma do latiny 
• Jistě jste si všimli nového telefonního čísla na faru 603 314 038.  

             
 Farnost připravuje: 

• Výpěstky na požehnání, při děkování za úrodu , které bude příští 
neděli, můžete nosit do předsíně kostela během týdne nebo v pátek 
před a po mši svaté.  

 

Zprávy z děkanátu          

• První studentský pátek pro mladé ohlášený na 9. října do Hranic se 

uskuteční, ale s pozměněným programem. V 16.45 bude příležitost 

ke svaté zpovědi, v 17.30 mše svatá. Program po mši svaté bude 

díky opatřením probíhat trochu jinak.  

 

• Od pondělí 5.10. začnou platit nová opatření. Na bohoslužbách 
bude moci být maximálně 100 sedících lidí, kromě osob 

vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků. V průběhu 

bohoslužby se nezpívá.  

 

Co se děje v diecézi: 

• Od 6.10. 18. hodin do 7.10. 18.hodin se budou dominikáni modlit 

24 hodin růženec v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie. 

Přidat se může každý i doma. Více na www.ruzenec24.op.cz 

• 10.10.od 9.00 v Rajnochovicíh – U Chaloupky začíná akce pojďme 

opět zalesnit Hostýnské vrchy. 

• 10. - 11.10. bude na Sv. Hostýně Dušičková pouť 

 

Noe nabízí: 

• dnes v 9.50 Generace naděje – příběhy dětí Mary´s Meals 

• ve středu 7.10. v 9.20 hodin je na programu generální audience  

papeže Františka 

• v neděli nezapomeňte na Polední modlitbu Sv. Otce Františka 


