
          
Neděle – 8.11.2020  

32. neděle v mezidobí 
 
1. čtení – Mdr 6,12-16 

Žl  Má duše po Tobě žízní, Hospodine, Bože můj   
2. čtení – 1 Sol 4,13-18 

Evangelium – Mt 25,1-13 Ženich je tady! Jděte mu naproti!  
 
     
Svátky v týdnu:  

• V pondělí svátek Posvěcení lateránské baziliky, 1. křesťanské 
baziliky v Římě 

• V úterý památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele 
• Ve středu sv. Martina, biskupa chudých 
• Ve čtvrtek sv. Josafat, biskup a mučedník 
• V pátek sv. Anežka Česká 

 
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  

 
Zprávy z děkanátu: 

• Mládež děkanátu Hranice pořádá studentské pátky i v této době. 
Jen se změnila jejich podoba a jsou on-line. Nejbližší proběhne v      
pátek 13.11. Jsou připraveny karanténní výzvy s úkoly na příští 
týden. Více na Facebookové  skupině Mládež děkanátu Hranice 

nebo na instagramu pod hashtagem #KaranténníVýzva.   
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Infolist farnosti 
Drahotuše 

Telefon 603 314 038  



• Centrum Jitřenka nabízí abychom se připojili k výzvě Nadačního 
fondu Credo pro rodiny „Darujte radostnou zvěst“.  
Více na http://rodinnyzivot.cz/?q=node/2#drz2020  

 
Co se děje v diecézi: 

• S názvem „Evangelizace v moci Ducha, v poslušnosti Slovu“ se 
ve dnech 13. a 14. listopadu 2020 uskuteční čtvrtý ročník 
Konference o evangelizaci. Pořádá ho Komunita Blahoslavenství a 
nadační fond Credo a s ohledem na epidemiologická opatření bude 
přenášen on-line, a sledovat ho tak může kdokoli a odkudkoli.  
„Více informací k pozměněnému programu najdete na webu 
www.evangelizace.eu.  

 
• Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta 

Univerzity Palackého společně nabízejí duchovní a 
psychoterapeutickou pomoc na telefonu – všem, kdo v čase 
epidemie potřebují podporu nebo povzbuzení.  
https://www.ado.cz/2020/10/30/duchovni-a-psychoterapeuticka-
pomoc-na-telefonu/ 

  

Noe nabízí: 
• Uzdrav naši zem - neděle 8.11. ve 12.40 a čtvrtek 12.11. v18.45  
• Moudrost mnichů – nabízí recepty na zvládání různých situací např. 

stresu, samoty, přátelství atd. Od pondělí do pátku kolem deváté, 
jen ve středu již v 8.40. Také večer ale v různé časy. 

 
Zajímavosti z internetu: 

tentokrát pro děti a jejich rodiče: 
• videa s nedělním kázáním natočil P. Roman Vlk, tato videa najdete 

na 
       https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ 
• evangelium pro děti nabízí Katechetické centrum v Českých 

Budějovicích 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLx56oz08V3KWJwcp6GjnpsM0

MqfHOmZlV  
• pomůckou pro práci s dětmi předškolního věku mohou být materiály 

z projektu Malý oslík na https://www.malyoslik.cz/cz/archiv.html  
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