
          
Neděle – 15.11.2020  33. v mezidobí  
Světový den chudých vyhlášený Papežem Františkem v r. 2016 

 

1. čtení –  Př 31,10-13.19-20.30-31 
Žl  Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.    
2. čtení – 1 Sol 5,1-6 
Evangelium – Mt 25,14-30 
Málo jsi spravoval věrně, pojď se radovat se svým pánem.  
 
     
Svátky v týdnu:  

• V úterý je památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 
• Ve středu vzpomeneme posvěcení římských bazilik sv. apoštolů 

 Petra a Pavla 
• V sobotu slavíme památku Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 

 
Farnost oznamuje: 

 
• Obrázky pro děti, které se rozdávají v neděli, najdete v předsíni 

kostela. Také jsou zde Katolické noviny a další tiskoviny. 
• V listopadu je stále otevřena Lurdská kaple od 9.00.do 16.30  
• Farní email: fadrahotuse@ado.cz 
• Na faře v Drahotuších jsme se posunuli dál. Jsou namontovány 

mříže do oken z ulice. Připravuje se vyvložkování komína a 
zapojení krbových kamen do společenské místnosti.  

• Příští týden je Slavnost Krista Krále. Svaté přijímání se bude 
podávat od 8hod. do 8:45. Kdo chce ke svaté zpovědi, tak 

příležitost bude v sobotu od 8hod do 9hod. Nutné je dbát na 

zachování počtu osob v kostele, který je dán, tedy 2 osoby.  
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Infolist farnosti 

Drahotuše 
Telefon 603 314 038  



Zprávy z děkanátu: 
• V sobotu 21. listopadu můžete svým nákupem podpořit činnost Charity 

Hranice. V čase od 8 do 18 hodin organizuje Potravinová banka Olomouc 
společně se zaměstnanci a dobrovolníky Charity Hranice Potravinovou 
sbírku v hypermarketu Albert na Zborovské ulici. Veškeré zboží, které ve 
sbírce věnujete, zůstává v našem regionu a bude rozděleno potřebným 
rodinám na hranicku a lipensku. 

             Které potraviny nejvíce potřebujeme? Masové a rybí konzervy, paštiky,       
luštěniny, těstoviny, rýži,dětské mléčné kaše, dětské ovocné a zeleninové 
výživy.     Děkujeme všem, kteří se letošní Potravinové sbírky zúčastní. 

• Centrum Jitřenka zve rodiny s dětmi na listopadové  hledání sv. Martina. 
Více na https://hranice.dcpr.cz/  

Co se děje v diecézi: 
• Generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl vyzval farnosti v České 

republice, aby se v úterý 17. listopadu v 17 hodin a 11 minut jako 
připomínka na listopadové události v roce 1989 rozezněly kostelní 
zvony.  

•  Možnost vykonat si v období blížícího se adventu „distanční“ 
duchovní cvičení nabízí všem zájemcům arcidiecézní Centrum pro 
rodinný život. A vybrat si lze hned ze dvou variant: s MUDr. Jirkou 
Krausovou nebo P. Antonínem Krasuckim, OP. 
Více na https://www.ado.cz/   hned na úvodní stránce níž – název 
„V karanténě na duchovní cvičení?“ 

Rádio Proglas: 
• Od pondělí do pátku v 11.05 je pro děti připravena výuka 

náboženství. Pondělí je pro 1. třídu, úterý pro 2. třídu atd. 
• Mše svaté jsou přenášeny každý všední den v 18.00 a v neděli  

v 9.00. Zajímavé jsou mše svaté připravené salesiány v Brně- 
Žabovřeskách, je možnost sledovat  jejich přenosy z komunitní 
kaple na youtube, odkaz najdete na https://brno.sdb.cz  

Noe nabízí: 
• V neděli večer ve 20.05 uvidíte Večer s osobnostmi. V 

krátkometrážních dokumentech se představí Svobodný člověk 
Václav Malý, Cesty Václava Havla a Rafael Kubelík 

• V úterý v 10.00 poděkujeme Bohu a sv. Anežce České za dar 
svobody 
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Malé zrnko písku 
 

Bylo jedno malé zrnko písku, které mnohokrát slyšelo o velkém a 
nádherném zámku, který stál nedaleko. Ale ten zámek nikdy nevidělo. 
Jednou si zrnko písku řeklo: „Kdybych tak mohlo uvidět ten zámek a odejít 
odtud, být svobodné, toulat se po světě a užívat si radovánek. Už vím, co 
chci, chci být konečně volné.“ Tento nápad bylo ale složité uskutečnit, 
protože zrnko bylo součástí velké zámecké zdi. 
 Jednou, když začal foukat silný vítr, naskytla se zrnku příležitost 
toto své přání uskutečnit. Zrnko začalo prosit vítr, aby mu pomohl dostat se 
z té veliké zámecké zdi ven. Ostatní zrnka na prosící zrnko naléhaly, aby 
od svého nápadu opustilo. Říkaly: „Když půjdeš ze svého místa pryč, tím 
nás všechny oslabíš. Nebudeme mít sílu udržet se, spadneme a spolu 
s námi i celá tato zeď.“ 
 Ale zrnko nedbalo rad ostatních a pomocí větru se odlouplo ze zdi. 
Najednou se stalo svobodné a začalo poletovat sem a tam. Když se ohlédlo, 
uvidělo velký zámek. Byl opravdu veliký a překrásný. 
 Zrnko využilo větru a s jeho pomocí začalo cestovat. Někdy bylo 
mokré, jindy zase sluncem rozehřáté, také zakusilo mráz a jindy bylo opět 
úplně suché. To se stále opakovalo mnoho let. Jednou si zrnko řeklo, že se 
podívá na ten zámek, díky kterému začalo jeho cestování. Ale když se 
pomocí větru dostalo k tomu místu, nevidělo velký překrásný zámek, ale 
jen polorozpadlou zříceninu. Zrnko uvažovalo, kde se poděl ten velký a 
krásný zámek. Jedno zrnko, které ještě drželo poslední zbytky zdi, řeklo: 
„Před mnoha lety si jedno zrnko z nás řeklo, že se chce podívat do světa, 
že chce být svobodné, že si chce užívat a i přes varování ostatních, odešlo. 
Když to viděla ostatní zrnka, postupně si řekly totéž. I ony chtěly být 
svobodné a volné. A tak se nakonec zámek rozpadl.“ 
Zrnko pochopilo, že to mluví o něm.  
 
(Převyprávěno z příběhů Brunna Ferrera). 
 
 I my jsme stále součástí velké zámecké zdi. Právě v této době, kdy 
bojujeme s covidem, se můžeme cítit uzavření a nesvobodní. Různá setkání 
a činnosti nejsou možné, mnohé situace doma se mohou zostřovat. Zrnko 
si řeklo: „Chci si užívat, cestovat, chci volně žít…“ Také toužíme, 
abychom mohli žít bez zákazů, příkazů a omezení, která covid přinesl. 
Jsme stále uprostřed boje, kdy se potřebujeme opřít jeden o druhého.  
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Společně to zvládneme. A i když je osobní kontakt hodně omezený, 
můžeme třeba druhému zavolat, potěšit ho. Modlitba za sebe navzájem, je 
také velkou oporou. Přeji všem odvahu a sílu vydržet a vytrvat.  

Všem farníkům z Drahotuš, Stříteže a Jindřichova vyprošuji pomoc 
Ducha Svatého k řešení a vyřešení bolestí v rodinách, které epidemie 
přinesla. Vyprošuji posilu od Ježíše pro nemocné, aby dokázali trpělivě 
nést kříže a všechny obtíže. Vyprošuji útěchu Boha Otce všem, kdo jsou 
opuštění a zoufají si. Též prosím Pannu Marii, aby svou mateřskou náručí 
objala všechny utrmácené, bolestí znavené a zraněné vztahy v rodinách. 
 
Všem žehnám ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého....    
 
V modlitbě pamatuje P. Michal  
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