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Neděle – 5.9.2021 – 23.neděle v mezidobí  

 

1. čtení –  Iz 35,4-7a  

Žl  Duše má, chval Hospodina!   

2. čtení – Jak 2,1-5 

Evangelium – Mk 7,31-37    Hluchým dává sluch a němým řeč.    
                                                            
Mše svaté  
    6.9.   7.9.    8.9.    9.9.   10.9.   11.9.   12.9. 

Drahotuše  8:00    18:00 Velká 
18:00 

 8:00 

Střítež n.L. 18:30   18:30    9:30 

Jindřichov    19:30     11:00 

 Dnes si připomínáme sv. Terezu z Kalkaty (Agnes Gonxha Bojaxhiu  
* 27.8.1910 + 5.9.1997, svatořečení: 4.9.2016)  

Svátky v týdnu: 

• Ve středu oslavujeme narození Panny Marie 

Farnost oznamuje: 

• Dnes je první neděle v měsíci - výměna růžencových lístků. 

• Mše svatá 11.9. v kapli ve Velké v 18:00. 

• V Drahotuších každý týden v pátek mše svatá pro děti. Zváni jsou 

však všichni. 

• Ve středu 1.9. v Jindřichově proběhla mše pro děti zakončená 

adorací. Děkujeme všem kdo dorazili. Další mše pro děti bude až 

22.9. v 17:30. 

• Při nedělní mši 12.9. v Drahotuších a v Jindřichově poděkujeme 

Pánu za úrodu.. 

Strana 1 z 2 

Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist 
farností 



Zprávy z děkanátu: 

• Centrum pro rodinu Jitřenka zve v září na tyto programy: 

- 9. 9. od 15:00 stezka sv. Ludmily v Arboretu v Hranicích. 

 - 17.9. od 14:00 farní burza – prodej 

 - 18.9. Pouť k sv. Ludmile – Suchá Loz 

 - .24.-26.9 modlitební tridium kostel Hranice 

 - 30.9. od 17:30 na faře v Hranicích seminář pro ženy na téma – 

jak se zbavit zlozvyků a tvořit nové návyky – Mgr Irena 

Smékalová. Na tuto akci se můžete přihlásit na cprhranice@ado.cz  

 

Co se děje v diecézi: 

• Dnes je hlavní pouť v kostele „Očišťování Panny Marie“ v Dubu 

nad Moravou – „Na Andílka“. V 10:30 slavná koncelebrovaná mše 

svatá, ve 14:30 svátostné požehnání a po něm novokněžské 

požehnání - P. Mgr. Václav Škvařil z Vyškova 

• 19.9. Pouť charit na Svatém Hostýně Mše svatá v 10:15 

• Cyrilometodějská křesťanská akademie v Olomouci připravila na 

zimní semestr „Kurz teologie v praktickém životě“. Více informací 

na ado.cz. Přihlášku je třeba odeslat do konce záři na mska@mska-

akademie.cz nebo poštou na CMKA, Wurmova 11, 779 00 

Olomouc.  

 

Od 5. do 12. září proběhne mezinárodní eucharistický kongres v 

Budapešti. Toto náboženské setkání organizuje Svatý stolec. Papež 

František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté v neděli 

12.září. Televize Noe nám zprostředkuje atmosféru kongresu na obrazovce. 

Přenosy začnou v úterý 7.9. ve 14:00 a vyvrcholí v neděli v 11:30 mší 

svatou. 

 

V sobotu 18.9.2021 proběhne národní svatoludmilská pouť na Tetíně. 

Při výročí 1100 let od úmrtí naší první české světice a babičky sv. Václava 

jste bez registrace zváni na tento program: v 11:00 na národní poutní mši 

svatou – slouží papežský legát, vídeňský arcibiskup a rakouský kardinál 

Christoph Schönborn, dominikán a český rodák. Od 13:00 program pro 

rodiny, 20:00 koncerty.  Televize Noe vysílá 17.9. od 17:15 

 

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