
 

 

 

Neděle 18.10. – 29. neděle v mezidobí 
 

 

1. čtení – Iz 45,1.4-6 

  Žalm       Vzdejte Hospodinu moc a slávu   

  2. čtení – 1 Sol 1,1-5b 

  Evang.   – Mt 22,15-21   Dávejte, co je císařovo, císaři, co je Boží, Bohu.  
 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 

Mše v Radíkově je zrušena. 
Dnes je misijní neděle. Připomeňme si v modlitbě tento úmysl. 
Svátky v  týdnu: 

• Dnes slaví svátek sv. Lukáš evangelista 

• Ve středu 21.10. si připomínáme blah. Karla Rakouského 

• Ve čtvrtek 22.10. je památka sv. Jana Pavla II 

• V sobotu si vzpomínáme na sv. Antonína Maria Klareta 

zakladatele řádu Neposkvrněného srdce blahoslavené Panny Marie 

(zvaných klaretini) 

 

Co se událo:  

• Pražský pomocný arcibiskup Václav Malý oslavil 70. narozeniny. 

           Jako své biskupské motto si zvolil slova „pokora“ a „pravda“.  

           Rádio Proglas s ním 14.10. uvedlo pořad  „Zastavení s biskupem    

           Václavem Malým.“ V tomto rozhovoru zazněla i otázka: „Co       

           mohou dělat lidé, kteří jsou doma?“  A otec biskup radí :     

        „Především, aby si lidé otevřeli Písmo svaté a potěšili se evangeliem    

        nebo jinými částmi.  Potom opravdovou modlitbou. Při ztišení a  

        zamyšlení čas uběhne a hlavně ten pochopitelný strach, který nechci  

        bagatelizovat, ustoupí, nebude na prvním místě.“ 

 

Infolist farnosti 

Drahotuše 
 



 

 

Zprávy z děkanátu   
• na webu víra.cz si můžete přečíst texty k rozjímání na každý den 

Co se děje v diecézi: 
• Svatokopecká bazilika je otevřena denně od 8.30 do 18.00 k soukromé modlitbě 

s výjimkou časů konání bohoslužeb (využijte prosím dezinfekci u vchodu, noste 
roušku a zachovejte rozestupy). Podle možností budou zdejší kněží připraveni 
doprovázet a poskytovat duchovní pomoc.  

• Přehled internetových přenosů mší z farností, poutních míst a dalších kostelů 
najdete na webu MseOnline.cz 

Noe nabízí:  
• V době omezení bohoslužeb se můžeme podívat na přímé přenosy 

mší svatých z kaple Telepace každý všední den ve 12.05 a v 18.00 
• V neděli pak máme možnost sledovat Polední modlitbu Sv. otce 

Františka a v 18.00 hodin opět mši z kaple televize Noe. 
• V pondělí 19.10. ve 20. hodin nabízí televize Ateliér užité modlitby 

s Markem O.Váchou a P. Mgr. Romanem Fričem. 
• V sobotu 24.10. ve 20.05 Kristovy stopy v Římě 

Dokument zkoumá původ a historické důsledky četných relikvií 
Ježíše a jeho učedníků ve Věčném městě. 

Rádio Proglas: 

• Pro všechny, kteří raději poslouchají, nabízí své pořady rádio 

Proglas. 

• Od pondělí do pátku je zde od 6.00 do 6.25 evangelium, ranní 

chvály a duchovní slovo, od 18.00 do 18.35 se pak můžete účastnit 

rozhlasové mše svaté. 

• V neděli začíná evengelium až v 6.30 a mše svatá v 9.00. V 18.00 

se připojte k modlitbě za rodiny. 

 

Tyto infolisty budou k rozebrání v předsíni kostela. 

 
 Internetové stránky farnosti: www.farnostdrahotuse.cz, 

 administrátor P. Mgr. Michal Zahálka 

 mail pro zasílání informací do listů: minarikovavladimira@seznam.cz, 

infomace nejprve konzultovat s P. Michalem. 


