
 

 

 

Neděle 11.10. – 28. neděle v mezidobí 

1. čtení – Iz 25,6-10a 
  Žalm       Smím přebývat v Hospodinově domě na 

dlouhé, předlouhé časy.    

  2. čtení – Flp 4,12-14.19-20 

  Evang.   – Mt 22,1-14   Pozvěte na svatbu, koho najdete.  
 
 Mše svaté 

 Po Ut St Čt Pa So  Ne 

Drahotuše  8:00   17:00  8:00 

Střítež n.L. 17:30   17:30   9:30 

Jindřichov   16:30    11:00 

Svátky v  týdnu: 

• 15 října má svátek Sv. Terezie od Ježíše( z Avily). Papež Pavel VI. 

ji 29. září 1970 jmenoval jako první ženu učitelkou církve. 

 

Z farnosti: 
◦ Mše svatá bude pro ty, kteří mají úmysl na mši. Pokud jich 

bude méně, může přijít do počtu další. Prosím, aby se přišli 
zapsat do sákristie, jak rodina která má úmysl, tak i další do 
počtu. 

◦ Možnost ke svatému přijímání půl hodiny po mši svaté. 
◦ Z důvodu pandemie ruším výuku náboženství. 
 
Noe nabízí: 

• dnes ve 20.05 Za úsvitu vstaneme objevování otce Pia a jeho 
tajemství 

• v pondělí 12.10. ve 20.05 Otec Pio, tvůrce milosrdenství 
• v úterý v 16.35. Až na pokraji: církev papeže Františka 

 

Co se událo:   
• Biskupské svěcení Mons. Antonína Baslera a Mons. Josefa Nuzíka 

(14. 10. 2017) 

Infolist farnosti 

Drahotuše 
 



 

 

• Výzva Stálé rady České biskupské konference k modlitbě růžence 

 7. října 2020, se v Olomouci konalo jednání Stálé rady ČBK. Její členové vyzývají 
věřící, aby se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19 
. Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem,který je 
vždy k dispozici. Využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se 
bohoslužby. Sjednotit se můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00 
hodin, ať sami, či společně v rodinách.  

• Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, 

doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí: 

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, 

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna 

jako lékaře našich duší a těl. 

Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době 

v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a 

úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš 

jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, 

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,věčný život 

mrtvým. 

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. 

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým 

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. 

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!* 

   

Co se děje v diecézi: 
• Drazí bratři a sestry, 

z rozhodnutí vlády ČR platí od pondělí 12. října 2020 nová hygienická 
opatření, která kromě jiného omezují počet účastníků na bohoslužbách jen 
na deset účastníků, kromě těch, kteří ji vedou. To znemožňuje účast na mši 
svaté většině věřících. Nenadávejme, ale ptejme se: co nám tím chce Bůh 
říci? Jestli před námi zavře nějaké dveře, snad chce, abychom se podívali, 
že už nám otevřel jiné. Nedejme se zastavit, ale nechoďme hlavou proti 
zdi.  


