Infolist farností

Drahotuše

Jindřichov

Střítež n.L.

----------------------------------------------------------------------------------Neděle – 19.9.2021 – 25.neděle v mezidobí
1. čtení – Mdr 2,12a.17-20
Žl Pán mě udržuje naživu.
2. čtení – Jak 3,16-4,3
Evangelium – Mk 9,30-37
Syn člověka bude vydán.
Kdo chce být první, ať je služebníkem všech.
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Ve Stříteži nad Ludinou dnes 19.9. svátostné požehnání ve 14:00 hod.

Svátky v týdnu:
• V pondělí památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chŏng
Ha-sanga a druhů, mučedníků
V úterý je svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
• Ve čtvrtek památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze
Farnost oznamuje:
• Zveme příští sobotu 25.9. v Drahotuších všechny pracovité farníky
(což jsou určitě všichni☺) na další práce na faře. Se dřevem i
s opravami se již pokročilo, ale stále je ještě hodně potřeba udělat.
Seznam prací je různorodý, takže se mohou zapojit opravdu
všichni. Od 9hod. do 12hod.
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V Jindřichově a ve Stříteži bude první hodina náboženství 23.9.21.
V Drahotuších bude první hodina náboženství 27.9.21.

Zprávy z děkanátu:
• Pouť na Svatý Hostýn pořádá Charita Hranice pro své klienty a
ostatní zájemce ve čtvrtek 23. IX. 2021. Odjíždí se z Hranic ze
zastávky Šromotovo v 9 hod. Odjezd ze Svatého Hostýna zpět je ve
14 hod. Příspěvek na autobus je Kč 100,-- Přihlásit se můžete u
Radky Andrýskové na tel. 733 755 881.
• V minulém infolistu jsme zvali na kurz symptotermální metody
plánování rodičovství, který vede zkušená lektorka MUDr. Maria
Fridrichová. Došlo ke změně termínu: nově se kurz uskuteční až v
pátek 29. října a v sobotu 30.října. Přihlásit se můžete na mailové
adrese: cprhranice@ado.cz
• Další zajímavá nabídka je opět z CPR Jitřenka. Je to seminář pro
ženy na téma : Jak se zbavit zlozvyků a vytvořit nové návyky.
Přednášející Mgr. Irena Smékalová. Místo konání fara Hranice a
datum 30.9. od 17:30. Přihlásit se můžete na výše uvedeném mailu.
• V pátek 24. září proběhne v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v
Hranicích celonoční adorace: začátek je v 19:00 ukončení v 8:00
• Také připomínáme modlitební tridium 24. - 26. září v Hranicích.
Co se děje v diecézi:
• V Praze v pondělí 27. září, v předvečer svátku sv. Václava, projde
průvod s Palladiem Země české. Tímto putováním si připomínáme,
že Palladium – kovový reliéf Panny Marie – obdržela sv. Ludmila
při přijetí svátosti křtu, který jí a knížeti Břetislavovi udělil
velkomoravský metropolita sv. Metoděj. Po její smrti převzal
Palladium její vnuk sv. Václav, kterého vychovala v křesťanské víře
a mariánské úctě. Ochranný štít Palladium provázel sv. Václava k
dojednání smíru s nepřáteli, k ochraně Prahy a zajištění pokoje v
České zemi. Procesím je vyjádřena starost a zodpovědnost věřících
za uchování duchovních tradic a rozvíjení křesťanských hodnot, na
kterých byla budována česká státnost.
Kontakt: o. Michal, 603 314 038  fadrahotuse@ado.cz

