Infolist farností

Drahotuše

Střítež n.L.

Jindřichov

----------------------------------------------------------------------------------Neděle – 24.10.2021 – 30.neděle v mezidobí

1. čtení – Jer 31,7-9
Žl Velkou věc s námi učinil Hospodin,
naplnila nás radost.
2. čtení – Žid 5,1-6
Evangelium – Mk 10,46-52
Mistře, ať vidím!
Mše svaté
25.10. 26.10. 27.10. 28.10.
Drahotuše
8:00
Střítež n.L. 18:30
18:30
Jindřichov
16:30

29.10. 30.10. 31.10.
17:00
8:00
9:30
11:00

Dnes je misijní neděle – den modliteb za misie

Svátky v týdnu
• Ve středu svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
Farnost oznamuje:
• Příští pondělí slavíme svátek všech svatých. Mše svaté budou takto:
1.11.
2.11.
Drahotuše 8:00
8:00
Střítež
18:30
18:30 po mši pobožnost na hřbitově
Jindřichov 16:30
16:30 po mši pobožnost na hřbitově
• Apoštolská penitenciárie prodloužila povolení z roku 2012 na
udělení plnomocných odpustků pro duše zemřelých již od
25. října do 1. listopadu. Toto povolení platí pro ty, kteří z vážných
důvodů nemohou se zúčastnit od 1. do 8. 11. Toto povolení bude
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platit až do roku 2026.
Podmínky získání odpustků:
a) v daný den přijmout eucharistii, b) navštívit hřbitov a pomodlit
se za zemřelé, c) pomodlit se na úmysl Svatého otce,
d) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď.
• Odpustky v obvyklém termínu mají tyto podmínky:
1. a 2.11. - svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl
Svatého otce, při návštěvě kostela Otčenáš a vyznání víry nebo
1. až 8.11. - svátost smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl
Svatého otce, při návštěvě hřbitova modlitba za zemřelé.
• Ve středu 20. října v 18:30 byla ve Valašském Meziříčí, v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, odsloužena mše svatá za všechny, kdo
sbírají, vystřihují a odesílají známky k dalšímu použití na pomoc
misiím.
• Příští neděli 31.10. se posouvá čas. Z 3:00hod. na 2:00hod.
Zprávy z děkanátu:
CPR Jitřenka přichází s nabídkou akcí na měsíc listopad:
• 4.11. od 17:30 v knihovně v Hranicích beseda na téma „Radosti a
strasti dospívání“- vede oblíbený lektor ing. Pavel Mečovský.
Vstupné 100,- Kč. Přihlášky na cprhranice@ado.cz
• 8.11. od 16:00 do 18:00 na faře v Hranicích začíná cyklus
podvečerů pro maminky „Čas pro sebe“. Můžete se něco dozvědět,
něco hezkého vytvořit, odpočinout si ve společenství dalších žen.
Přihlášky na cprhranice@ado.cz, kde obdržíte informace k první
aktivitě – pletení šály nebo deky .
• 9.11. od 16:45 – kdy je sraz před farou – tradiční „vycházka se
svatým Martinem“. Nezapomeňte na lucerničky.
• 17.11 od 9:00 na faře v Drahotuších „Den s Carcassone“, což je pro
neznalé stolní desková hra, která baví děti i dospělé. Mohou přijít
nejen fandové této hry, ale také všichni, kteří si tuto hru ještě
nevyzkoušeli. Pokud tuto hru vlastníte (nebo její rozšíření),
vezměte ji s sebou. Přinesené jídlo si můžete ohřát v mikrovlnce.
Ukončení je plánováno na 17:00, ale můžete přijít i na chvíli.
• 20.11. je plánována předadventní duchovní obnova pro ženy s
Fanynkou Bóhmovou. Bližší informace se teprve připravují.
•

