Infolist farností

Drahotuše

Jindřichov

Střítež n.L.

----------------------------------------------------------------------------------Neděle – 03.10.2021 – 27.neděle v mezidobí
1. čtení – Gn 2,18-24
Žl Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.
2. čtení –Žid 2,9-11
Evangelium – Mk 10,2-16
Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!
Mše svaté
4.10.
Drahotuše
Střítež n.L. 18:30
Jindřichov

5.10.
8:00

6.10.

7.10.

18:30
17:30

8.10.
18:00

9.10.
Velká
18:00

10.10.
8:00
9:30
11:00

Svátky v týdnu:
• V pondělí oslavíme sv. Františka z Assisi, kněze a učitele církve
• Ve čtvrtek památka Panny Marie Růžencové
Farnost oznamuje:
• Dnes je výměna růžencových lístků
• Začíná měsíc Panny Marie a také růžencový měsíc
Zprávy z děkanátu:
• Mládež děkanátu Hranice zve na „Vycházku k propasti“. Sraz bude
u kostela Stětí sv. Jana Křtitele 15.10. v 18:30. Je možno se také
zúčastnit mše svaté v 17:30. S sebou si vezměte pevnou obuv, teplé
oblečení a baterku. Účast je na vlastní nebezpečí.
Strana 1 z 2

Co se děje v diecézi:
• Dnes je na Svatém Hostýně Růžencová pouť. Hlavní mše v 10:15
• Příští víkend proběhne Dušičková pouť v sobotu mše svatá v 17:00
slouží biskup Nuzík. Po mši následuje světelný průvod a pobožnost
na hřbitově. V neděli mše svatá v 10:15 – opět biskup Nuzík.
• Nejen v měsíci říjnu, ale zvláště v něm zve Matka Boží, Královna
posvátného růžence, každého z nás k této modlitbě. Také proto se ve
dnech 6. a 7. října 2021 opět uskuteční 24hodinová modlitba
růžence v olomouckém dominikánském kostele.
Modlitba bude zahájena 6. října v 18:00 mší svatou v klášterním
kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie a slavnostně
ukončena bude ve čtvrtek 7. října v 18:00 opět mší svatou – na
svátek Panny Marie Růžencové. Hlavním úmyslem budou modlitby
za kněze a zasvěcené osoby, za nová povolání.
Na https:/ruzenec24.op.cz si můžete zarezervovat konkrétní čas,
pokud budete chtít osobně podpořit tuto iniciativu. Pro ostatní je
zde možnost duchovního připojení. Modlitby začínají v 19:00
Radostným růžencem, pokračují co půl hodiny dalšími.
• Na webu Národního centra pro rodinný život si můžete prohlédnout
videa k probíhajícímu roku rodiny, která připravil otec František.
Videa jsou opatřena českými titulky a uvedena biskupem Josefem
Nuzíkem
https://www.rodiny.cz/slavime-rok-rodiny-nejnovejsi-udalosti/
Zprávy z Vatikánu:
9. a 10. října zahájí papež František Synodu 2021-2023.
Slovo synoda lze přeložit jako společně prožívané putování Božího
lidu. Označují se tak církevní shromáždění svolaná na různých
úrovních. Budeme společně, vedeni Duchem Svatým, hledat
podněty, vedoucí k rozvoji církve.
Ničím se neznepokojuj, ničím se nermuť,
všechno pomíjí, Bůh se ale nemění.
Máš-li v srdci Boha, nic ti nechybí,
jeho láska stačí. (Terezie z Avily)
Kontakt: o. Michal,  603 314 038  fadrahotuse@ado.cz

