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Neděle – 14.11.2021 – 33.neděle v mezidobí  

1. čtení –  Dan 12,1-3 

Žl  Ochraň mě, Bože, neboť se k tobě utíkám.   

2. čtení – Žid 10,11-14.18 

Evangelium  Mk 13,24-32 

                 Shromáždí své vyvolené ze čtyř světových stran 

Mše svaté  
  15.11. 16.11. 17.11.  18.11.  19.11. 20.11. 21.11. 

Drahotuše  8:00    17:00 Drahotuše
8:00 
Radíkov 
16:00 

 8:00 

Střítež n.L. 17:30   17:30    9:30 

Jindřichov    8:00     11:00 

              Dnes je sbírka na charitu 

Svátky v týdnu 

• ve středu památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

• v neděli bude Slavnost Ježíše Krista, krále 

Farnost oznamuje: 

• Mše 20.11. v Drahotuších 8:00 před duchovní obnovou. 

• Mše 20.11. v Radíkově 16:00hod. 

• Stolní kalendáře na příští rok budou o něco později. 

• V Jindřichově bude středeční mše svatá pro děti. Po mši bude farní 

kavárna v obecním sále. Všichni jste srdečně zváni. Hospodyňky, můžete 

nosit své pochutiny do sálu od 7:30. 
• V pátek zveme děti na faru v Drahotuších na tradiční spolčátko. Začínáme 

v 16:00.    
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• Do kostela sv. Vavřince v Drahotuších můžete přijít  na varhanní koncert 
a to v sobotu 18.12. od 18 hodin. Svým mistrovstvím nás potěší ředitel 
kúru a varhaník v katedrále sv. Václava v Olomouci Karel Martínek. 

• Další akcí pořádanou v našem kostele bude adventní koncert sboru 
Harmonia v neděli 19.12. v 17:00.  

• Osadní výbor Drahotuše zve na prodejní vánoční výstavu 25.11. od 10:00 
do 17:00 v místnosti osadního výboru. 

• A pro všechny, kdo rádi zpívají koledy, je tady akce „Česko zpívá koledy“ 
- letos 8.12. v 18:00 na náměstí v Drahotuších. 

• Centrum pro rodinu a sociální péči Ostrava pořádá 14. ročník benefiční 
akce „Světlo mladým s handicapem“. Akce se koná 20. listopadu od 
11:00 do 18:00 ve Forum Nová Karolina v Ostravě. 
Podpořit mladé handicapované můžete také na 
www.svetlomladymshandicapem.cz 

 
Zprávy z děkanátu: 

• CPR Jitřenka nám připomíná herní setkání „Den s Carcassone“ ve středu 
17.11. od 9:30 na faře v Drahotuších. Přijít může kdokoli. 

• Dále tu máme duchovní obnovu pro ženy 20.11. od 9:00 také na faře v 
Drahotuších - na tuto akci je nutné se přihlásit na stránkách CPR Jitřenka. 
Z důvodu současné situace se budete muset prokázat potvrzením o 
očkování, o prodělané nemoci – ne starší 180 dní - nebo platným PCR 
testem. (Na všechny akce) 

• Adventní tvoření nebude ve čtvrtek 25.11. Přesouvá se na pátek 26.11. od 
15:00 do 17:30 na faře v Hranicích. 

• Charita Hranice připomíná Potravinovou sbírku v sobotu 20. 11. 
od 8:00 do 18:00 

 
Co se děje v diecézi: 

• V pondělí 15. listopadu začíná novéna k červené středě – za 

pronásledovanou církev a všechny, kdo trpí náboženskou diskriminací  
a pronásledováním. Na stránkách www.ado.cz si můžete stáhnout 

modlitby na každý den novény a přidat se k ostatním věřícím, kteří se tuto 

ji budou modlit. 
• Na svátek sv. Martina 11.11. se čeští a moravští biskupové setkali se 

Svatým otcem( v rámci ad limina apostolorum). Návštěva probíhala 

formou otevřeného dialogu, který trval více jak dvě hodiny. Arcibiskup 

Graubner řekl, že se papež ukazoval opravdu jako pastýř, kterému jde o 

každého člověka. Den před tímto setkáním (na závěr generální audience)  

pozdravil papež František skupinu českých řemeslníků a umělců, tvůrců 

darů, které mu biskupové předali. 
 

http://www.svetlomladymshandicapem.cz/
http://www.ado.cz/2021/11/11/novena-k-cervene-strede-2021/

