Infolist farností

Drahotuše

Střítež n.L.

Jindřichov

----------------------------------------------------------------------------------Neděle – 10.10.2021 – 28.neděle v mezidobí
1. čtení – Mdr 7,7-11
Žl Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.
2. čtení – Žid 4,12-13
Evangelium – Mk 10,17-30
Prodej všechno, co máš, a následuj mě!
Mše svaté
Drahotuše
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Svátky v týdnu:
•
•
•

V pátek slavíme památku sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky
církve
V úterý mše svatá 7:15 v Drahotuších.
Mše svatá v Radíkově v sobotu v 17:00hod.

Zprávy z děkanátu:
•

Nabídka akcí CPR Jitřenka na měsíc říjen:
Klub maminek je otevřen vždy v pondělí od 9.00 a ve středu od
8.30 hodin. Na děti čekají říkanky, divadlo, písničky a tvoření.
Strana 1 z 2

Maminky si mohou popovídat, v pondělí se mohou zapojit do
Modliteb matek. Zveme mezi nás nové maminky.
Benjamínek – klub pro rodiče a děti bude probíhat od října každý
týden, vždy v úterý od 16 do 18 hodin. Pro děti bude připraven
program, inspirovaný ročním obdobím nebo liturgickými svátky a
přizpůsobený věku dětí. V sudé týdny pro děti od 3 do 5 let, v liché
týdny pro děti od 5 do 8 let. Děti se zajímavou formou něco dozví,
ale také budou zpívat a tvořit.
Putování sošky Panny Marie – sošku vytvořila francouzská
řeholnice, která se roky modlila za náš národ a naše rodiny. Soška
bude putovat hranickým děkanátem u příležitosti Roku rodiny.
Jedna rodina předá sošku druhé u sebe doma. Mohou se zároveň
společně pomodlit. Zájemci se mohou zapisovat na arch v kostele v
Hranicích. Soška bude v rodině 3-4 dny, bližší informace i modlitby
dostanete se soškou. Pokud bude zájem i v jiných farnostech,
domluvte se se svým knězem nebo se ozvěte na e-mail.
cprhranice@ado.cz
Připravujeme:
-

duchovní obnovu pro ženy s Fany Bohmovou v sobotu
20.listopadu.

-

Deskohraní – Carcassonne – datum bude upřesněno

-

-Víkend pro ženy na Svatém Hostýně 21. – 23. ledna 2022

VŠECHNY PROGRAMY JSOU OTEVŘENÉ, ZVEME I NOVÉ
ZÁJEMCE!
Co se děje v diecézi:
•

Dnes ještě můžete navštívit druhý den Dušičkové pouti na Svatém
Hostýně. Mše svatá v 10:15 s biskupem Josefem Nuzíkem

•

V sobotu 16. října se koná na Svatém Hostýně tradiční
Svatohubertská pouť. Mši svatou v 10:15 celebruje Jan Graubner.

Noe nabízí:
•

V úterý 12.10. ve 22:30 modlitba růžence z Fatimy – živě.
Kontakt: o. Michal,  603 314 038  fadrahotuse@ado.cz

