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Neděle – 29.8.2021 – 22.neděle v mezidobí  

 

1. čtení –  Dt 4,1-2.6-8 

Žl  Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?  

2. čtení – Jak 1,17-18.21b-22.27 

Evangelium – Mk 7,1-8.14-15.21-23 

            Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.   

Mše svaté  
    30.8.   31.8.    1.9.    2.9.    3.9.    4.9.    5.9. 

Drahotuše  08:00    18:00 18:00 
Milenov 

 8:00 

Střítež n.L. 18:30   18:30     9:30 

Jindřichov    17:30     11:00 

Dnes si připomínáme umučení sv. Jana Křtitele 

Svátky v týdnu: 

 

 Ve středu je světový den modliteb za péči o stvoření.     

 Je první pátek v měsíci – připomeňme si úctu k Nejsvětějšímu srdci 

Ježíšovu 

 V pátek slavíme památku sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele 

církve 

 Je také první sobota v měsíci –obracíme se k Neposkvrněnému 

srdci Panny Marie 

 Příští neděli sv. Tereza z Kalkaty  

Farnost oznamuje: 

 Dnes při mši svaté žehnání školáků.  

 Velké poděkování všem, kteří přišli v sobotu na brigádu. Udělalo se 

Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



mnoho (opravení plotu, vyklizení jedné místnosti, převeliká část 

dřeva poštípána a poskládána.) 

 Gratulace k jubileu: Paní Marii Voldánové z Hrabůvky přejeme   

Boží požehnání, hojnost darů Ducha svatého a ochranu andělů. 

 

Zprávy z děkanátu: 

 19.9. pořádá okrašlovací spolek Lípa ve spolupráci s městem 

Lipník nad Bečvou SETKÁNÍ LUDMIL v Meditační zahradě. 

Akce bude zahájena v 9:30 mší svatou v přilehlém kostele sv. 

Jakuba Většího. Následuje setkání nejen Ludmil s programem od 

10:30 do 16:00 

 

Co se děje v diecézi: 

 11. a 12. září proběhnou dny evropského dědictví. Při této 

příležitosti nabízí Arcibiskupský palác v Olomouci zdarma 

komentované prohlídky s výstavou uměleckých děl z biskupských 

sbírek. Je nutno se přihlásit na www.arcibiskupskypalac.cz 

(v prodejním systému je v kolonce „Trasa“ třeba zvolit „Palác- 

volný vstup“ a také datum a čas prohlídky. 

 

 

V odpověď na výzvu  českých 
a moravských biskupů, kteří 
ve svém prohlášení pozvali  

věřící k 40denním modlitbám 
a půstu před  letošními  

volbami, připravil projekt  
„Vlčí doupě“modlitební síť. 

Zapojit se můžete i vy. 
Dnes je poslední den, kdy  

se můžete přihlásit na 
vlcidoupe7@gmail.com  

nebo prostřednictvím aplikace 
vlčí doupě na Google play. 
Samozřejmě se modlitbou 

můžete připojit také bez  
přihlášení. 

 

Kontakt: o. Michal,  603 314 038    fadrahotuse@ado.cz 

http://www.arcibiskupskypalac.cz/
mailto:vlcidoupe7@gmail.com

