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Neděle – 17.10.2021 – 29.neděle v mezidobí  

 

1. čtení –  Iz 53,10-11 

Žl  Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství,  

                                   jak doufáme v Tebe. 

2. čtení – Žid 4,14-16 

Evangelium – Mk 10,35-45 

Syn člověka přišel, aby dal svůj život jako výkupné za všechny. 

 

Mše svaté  

  18.10. 19.10. 20.10.  21.10.  22.10. 23.10. 24.10. 

Drahotuše  8:00    17:00   8:00 

Střítež n.L. 18:30   18:30    9:30 

Jindřichov    16:30     11:00 

 

 

Svátky v týdnu 

• V pondělí si připomínáme evangelistu sv. Lukáše 

• V  pátek slavíme památku sv. Jana Pavla II. papeže 

 

Zprávy z děkanátu: 

• V Drahotuších večerní mše svaté budou v 17:00hod. 

• V úterý 19. října od 18:00 se můžete setkat v Synagoze v Hranicích 

s Ladislavem Heryánem, knězem a salesiánem. Vstupné 

dobrovolné. Můžete si zakoupit i jeho knihy.  
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Infolist farností 



• V říjnu pokračuje 10. etapa – Poznej svůj děkanát – v Tupci a 

provázet nás bude sv. František Serafinský, který má v Tupci kapli. 

Více info i úkoly najdete na stránkách CPR Jitřenka. 

• V Kroměříži u milosrdných sester svatého Kříže proběhne            

od 26. do 28. listopadu duchovní obnova pro mladé ženy               

ve věku 18 – 35 let. Obnovu povede P. Jan Polák. Přihlášky 

posílejte do 20. listopadu na dokromeriz@gmail.com   

 Nabídka od křesťanských podnikatelů:  

Dovoluji si Vás oslovit za naše sdružení KOMPAS. Naším cílem je 

vytvářet podporující společenství pro věřící podnikatele, manažery, 

obchodníky a živnostníky. Duchovní záštitu za nás přijal olomoucký 

biskup Josef Nuzík. 

Chtěli bychom sloužit i podnikatelům ve Vaší farnosti a diecézi. 

Společně se modlíme: každou středu a pátek on-line. Křesťanský 

podnikatel - Modlitba za lidi v byznysu (krestanskypodnikatel.cz)  Při 

každém našem setkání věnujeme čas společné modlitbě. 

Podporujeme růst duchovního života: pořádáme duchovní obnovy 

(nejbližší bude 4. až 7. listopadu, povede ji P. Jan Adamík SJ), 2x do roka 

nabízíme pobyty v klášteře v tichu (4 celé dny, je to stále oblíbenější akce). 

Formujeme se po profesní i osobní stránce: pořádáme jednou ročně 

konferenci na Velehradě (nejbližší 28. května 2022), pořádáme semináře na 

odborná témata, při kterých prohlubujeme i rozměr víry a svědomí. 

Podporujeme naše rodiny: na konferenci i obnovu zveme celé rodiny, 

abychom nepůsobili další odloučení; pořádáme pobyty tátů s dětmi a 

plánujeme i mámy s dětmi; připravujeme akci také pro mládež. 

Podporujeme se navzájem: pořádáme cluby, setkávání, kde se modlíme, 

sdílíme, přizpůsobíme se potřebám účastníků. 

Často stačí málo: pobavit se o svých starostech s někým, kdo s nimi má 

vlastní zkušenost. Vyslechnutí, pochopení, povzbuzení; to vše má 

zázračnou moc. 

Obsah setkání si individuálně vytváří každé místní společenství. Někde má 

modlitebního ducha, jinde se řeší profesní růst a někde zase sdílení 

životních zkušeností a know how. 

Kdy a kde se bude CLUB konat: 

11. 11. Uherský Brod, Zlín, 18. 11. Plzeň, Praha, 19. 11. Pardubice, 

Olomouc, 25. 11. Jihlava, 26. 11. Brno, 2. 12. Ostrava 
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