Infolist
farností
Drahotuše

Jindřichov

Střítež n.L.

----------------------------------------------------------------------------------Neděle – 7.11.2021 – 32.neděle v mezidobí

1. čtení – 1 Král 17,10-16
Žl Duše má, chval Hospodina
2. čtení – Žid 9,24-28
Evangelium – Mk 12,38-44

Tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní
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Dnes pobožnost v 15:00 v Drahotuších na hřbitově.

Svátky v týdnu
• V úterý je svátek Posvěcení lateránské baziliky v Římě
• Ve středu slavíme památku sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve
• Ve čtvrtek máme památku sv. Martina, biskupa
• V pátek je památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
• V sobotu si připomínáme památku sv. Anežky České, panny
Farnost oznamuje:
•
•

Ve farnostech probíhá Synoda. Můžeme vyjádřit svůj názor, postřeh, naše
vnímání církve. Zapisujte se do jednotlivých skupin, jejich moderátoři
jsou připraveni na zajímavé diskuze. Těšíme se na všechna tři setkání.

Dnes v Drahotuších po mši první kavárna na faře.
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•
•

Zkouška sboru v Drahotuších 12.11. po mši všechny hlasy.

Ve středu 17.11. bude v Jindřichově po ranní mši svaté v 8:00 opět farní
kavárna. Prosíme dvě rodiny, které by se kavárničky ujmuly.

Zprávy z děkanátu:
• V sobotu 20. listopadu se uskuteční

DĚKANÁTNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE.
Hostitelem jsou tentokrát Všechovice. Akce začne ve 14:00 mší svatou v
kostele Nejsvětější trojice. Téma letošního setkání je:
„Vstaň! Udělám z tebe svědka toho, co jsi viděl.“ (Sk.26,16).
Vstupné je 50,- Kč a letos je potřeba se přihlásit a to do středy 17.11.
včetně na:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXkbNdPodtTHmmkZVIkI
aaqfCk62QWA225wgfL-YeCxQ0ZXA/viewform?vc=0&c=0&w=1
Přihláška platí také pro společnou večeři.
Hosty setkání budou: O. biskup Antonín Basler ,s. Marie Maňáková, OV
a P. Lukáš Engelmann .Ukončení bude asi ve 20:00
• Charita Hranice se v sobotu 20.11. opět zapojí do organizace Potravinové
sbírky. Podpořit je můžete nákupem v hypermarketu Albert na Zborovské
ulici v čase od 8:00 do 18:00. Pokud se budete chtít zapojit jako
dobrovolník můžete se ozvat na email
radka.andryskova@hranice.charita.cz
• Farnost Lipník nad Bečvou zve na 15.farní ples na téma: Filmový večer.
Ples se koná v kulturním domě Echo v pátek 26. listopadu od 20:00
hodin. Předprodej vstupenek na faře v Lipníku a další informace na
www,farnostlipnik.cz
• CPR Jitřenka zve také všechny k zapojení se do zdobení „Vánočního
stromku Jitřenky“, který bude umístěn v podloubí.
Tentokrát bude vyzdoben anděly. Ty můžete vyrobit doma a donést do
16.11. nebo se zapojit v klubu Benjamínek.
• A ještě jednou připomínáme úterní procházku se sv. Martinem. Sraz v
16:45 před farou a lucerničky s sebou. (9.11.)

Co se děje v diecézi:
•

V pondělí 8.11. v 16:30 proběhne další modlitba u mariánského sloupu za
překonání pandemie a obnovu společnosti.
• 24. listopadu se uskuteční již čtvrtá „Červená středa“ – mezinárodní
připomínka lidí pronásledovaných pro víru. Připojit se můžete zapálením
červené svíčky a modlitbou.
Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2021. Za několik dnů oslavíme 32. výročí
pádu komunistického režimu a vykročení do svobodné společnosti. Také letos
chceme tento den připomenout zvoněním na kostelní zvony. Prosím tedy, aby se
ve středu 17. listopadu symbolicky v 17 hodin rozezněly na několik minut
kostelní zvony jako připomínka listopadových událostí roku 1989. Všem děkuji.
P.ThLic. Ing.Stanislav Přibyl,Th.D., CSsR, generální sekretář České biskupské
konference

