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Neděle – 31.10.2021 – 31.neděle v mezidobí  

1. čtení –  Dt 6,2-6 

Žl  Miluji tě, Hospodine, má sílo!  

2. čtení – Žid 7,23-28 

Evangelium – Mk 12,28b-34 

                       To je první přikázání. Druhé je mu podobné.  
Mše svaté  

  1.11.  2.11.  3.11.   4.11.   5.11.  6.11.  7.11. 

Drahotuše  8:00 8:00    17:00 17:00 
Velká 

 8:00 
15:00 

Střítež n.L. 18:30 18:30  17:30    9:30 

Jindřichov 16:30 16:30       11:00 

 Svátky v týdnu 

• V pondělí je Slavnost všech svatých 

• V úterý vzpomínáme na všechny věrné zemřelé 

• Ve čtvrtek si připomínáme památku sv. Karla Boromejského, biskupa 
Farnost oznamuje: 

• Ve farnostech probíhá Synoda (letáčky v lavicích). Máme možnost 
vyjádřit se k vybraným tématům. Neváhejme. Podrobnější informace 
Vám po mši svaté sdělí farní rada nebo farní koordinátor. 

• 7.11. v 15:00 pobožnost za zemřelé na hřbitově v Drahotuších. 
• Dětská scholička první setkání v pátek 5.11. v 16:00hod. na faře 

v Drahotuších.  
• Pondělní mše svatá v Jindřichově bude pro děti. Prosíme rodiče, aby 

dětem nachystali lucerničky se svíčkou. Po mši bude s dětmi krátká 
modlitba na hřbitově.  

• V neděli v Jindřichově 14.11. bude v 15:00 svátostné požehnání a poté 
kavárnička. Prosíme dobrovolníky o přípravu. 
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• Chrámový sbor v Drahotuších se bude připravovat na Vánoce: 
zkoušky soprán a alt 5.11. v pátek po mši a tenor a bas 12.11. také v pátek 
po mši. 

• Apoštolská penitenciárie ve čtvrtek zveřejnila dekret o možnosti získat 
plnomocné odpustky pro zesnulé věřící po celý listopad. Druhý 
plnomocný odpustek je rovněž ustanoven pro den Památky všech věrných 
zemřelých, 2. listopadu. Současný dekret umožňuje věřícím získat tento 
odpustek pro zesnulé v kterýkoli listopadový den dle vlastní volby.                                                                

Zprávy z děkanátu: 
CPR Jitřenka přináší další aktivity: 

• V listopadu pokračuje celoroční hra již 11. etapou – putování za sv. 
Martinem do Jezernice  

• Duchovní adventní obnova pro ženy proběhne 20.11. na faře v 
Drahotuších od 9:00 do 16:00. Možnost mše svaté v 8:00 v kostele Sv. 
Vavřince v Drahotuších. Vede Fanynka Böhmová  na téma Sedm darů 
Ducha svatého. Vezměte si vhodnou obuv a sukni, pokud se chcete 
zapojit do tančení biblických tanců. Přihlášky na cprhranice@ado.cz.  

• Ve čtvrtek 25.11. od 16:00 je připraveno „Adventní tvoření“. 
Budou se vyrábět adventní věnce a zdobit svíce voskem. Doneste si 
svíčky a korpusy na věnce. 

 
Co se děje v diecézi:  

Dominikáni zvou na Fatimskou první sobotu 6.11. od 17:20 do 18:00 v 
Olomouci v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie. V 18:00 je 
možno navázat večerní mší svatou. 

• Duchovní obnova pro ženy 27.11. od 9:00 Klášter sester vincentek v 
Kroměříži. Téma: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte, a já vás 
občerstvím“ P. Antonín Krasucki OP Přihláška do 24.11. na  
ces.prov@vincentky.cz. 

• Duchovní obnova pro muže sobota 4.12. od 9:00 Klášter sester vincentek 
v Kroměříži. Téma: "Dovolili MU vyslovit jejich jméno"  
P. Jan Hrudík. Přihlášky do 1.12. na ces.prov@vincentky.cz  
 

Oznámení pro farnosti v souvislosti s novými platnými vládními nařízeními: 

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany 

dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor 

ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně 

než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění 

autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, 

přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši 

svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu. Toto sdělení bylo zveřejněno také na 

webu https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/211021povinnost-noseni-respiratoru-na-

cirkevnich-akcich-nadale-plati 
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