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Neděle – 26.9.2021 – 26.neděle v mezidobí  

 

1. čtení –  Nm 11,25-29 

Žl  Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost v srdci.    

2. čtení – Jak 5,1-6 

Evangelium – Mk 9,38-43.45.47-48 

                                                   Kdo není proti nám, je s námi. 

                                        Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, usekni ji.                                                        

Mše svaté  
   

27.9. 
 28.9.  29.9.    

30.9. 
  1.10.   2.10.   3.10. 

Drahotuše 
 

 Radíkov 
15.00 

   18:00   8:00 

Střítež n.L. 18:30   18:30    9:30 

Jindřichov     8:00  17:00     11:00 

                                   

Svátky v týdnu: 

• V pondělí památka sv. Vincence z Paula, kněze  
V úterý je Slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého 

národa 

• Ve středu slavíme svátek sv.Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů 

• Ve čtvrtek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 

• V pátek památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 

• V sobotu památka svatých andělů strážných 
Farnost oznamuje: 

• Náboženství v Drahotuších bude na faře ve 12hod. 1.a2. ročník. 

V 13hod. bude 3. a 4. ročník. 

Strana 1 z 2 

Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



• Svátek sv. Václava oslavíme v Jindřichově mší svatou v 8:00 a v 

Radíkově v 15:00. 

• Ve středu bude mše svatá v Jindřichově v 17:00 kvůli pohřbu ve 

Stříteži. 

• 28.9. se v Jindřichově uskuteční po dlouhé pauze farní kavárnička. 

Při mši svaté i na kavárničce popřejeme otci Michalovi k svátku i k 

významnému životnímu jubileu. Prosíme hospodyňky o něco 

dobrého na společný stůl. Své dobroty můžete nosit do sálu přede 

mší svatou od 7:30 hodin. Všichni jste srdečně zváni.  

• Od 6.10. budou středeční mše svaté v Jindřichově začínat v 16:30. 

• Před kostel v Drahotuších se vrátil kříž, který prošel opravou. 

 

 

Zprávy z děkanátu: 

• CPR Jitřenka zve malé i velké na podzimní vycházku. Ta začne 

28.9. v 8:30 u hrádku Kunzov nad Hrabůvkou. Trasa vede od 

Kunzova do Uhřínova, Středolesí a Radíkova což je cca 9 km. 

V Radíkově proběhne od 15:00 poutní mše svatá v kapli sv. 

Václava.  Pro rodiny s malými dětmi je sraz v 9:30 u golfového 

hřiště v Radíkově. Trasa Radíkov – Středolesí a zpět. V případě 

hodně nepříznivého počasí se vycházka nekoná, ale mše svatá ano. 

• V rámci akce „Týden knihoven“, (4. 10. - 9. 10.) se v Hranicíh v 

koncertním sále (Zámecká ulice 118) uskuteční v pondělí 4. 10. od 

18:00 přednáška „Zdraví je v naší hlavě“. Přednášející Ing. Jarmila 

Mandžuková, odbornice na gastronomii a zdravou výživu. 

 

Co se děje v diecézi: 

• V neděli 26. září 2021 v 16.00 se v kině v Brodku u Přerova 

uskuteční benefiční projekce divadelní inscenace „Očitý svědek“. 

Dobrovolné vstupné z akce potom podpoří sbírku na nové zvony v 

kostele sv. Vavřince v Přerově, které mají uctít památku obětí 

masakru na Švédských šancích.  

• Od 17. do 25. listopadu 2021 se budou konat ve Vranově u Brna 

exercicie Lectio divina. Zájemci se mohou hlásit na adrese 

lectiodivinacz@gmail.com, více informací na www.lectiodivina.cz.  

 

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

mailto:lectiodivinacz@gmail.com
http://www.lectiodivina.cz/

