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Neděle – 17.7.2022 – 16. neděle v mezidobí 
1. čtení – Gn 18,1-10a 

Žl Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku?                                                                                                                                                                                                                                      

2. čtení - Kol 1,24-28 

Evangelium – Lk 10,38-42 

                                         Marta přijala Ježíše do svého domu.  

 Mše svaté                              Marie si vybrala nejlepší úděl.    

   18.7.  19.7.  20.7.    21.7.   22.7.   23.7.    24.7. 

Drahotuše   8:00      18:00 Radíkov  
18:00 

  10:00 

Střítež n.L.  17:30    18:30        8:30 

Jindřichov    19:30           7:00 

Odpoledne při pouti ke sv. Anně ve 14hod. bude Svátostné požehnání v kostele sv. 
Vavřince. Potom bude P. Pavel Fiala udělovat novokněžské požehnání. 

Svátky v týdnu: 

• v pátek sv. Marie Magdalény 

• v sobotu sv. Brigita, řeholnice a patronka Evropy 

• příští úterý 26.7. svátek sv. Jáchyma a Anny  

Farnost oznamuje: 

• Protože se další týden slaví sv. Jáchym a Anna budou se v Drahotuších příští 

víkend slavit hody k sv. Anně a Jáchymovi, mše u kaple na hřbitově je v 10hod, 

proto dochází ke změnám časů nedělních mší svatých.  
• Prosíme všechny ochotné k nachystání nejen kostela pro prohlídky, ale hlavně 

kaple sv. Anny na hřbitově, kde bude v neděli tradiční anenská mše. Chystání 

pódia v 9hod. 
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• Osadní výbor Drahotuše, Město Hranice – připravil program Dobové pouti 

v Drahotuších. Sobota 23.7.2022 od 10:00 Pan Káva, tkadlena, dřevěné meče a 

hračky, kovářská dílna…, 16:30 Soutěž o nejlepší hodový koláč, 17:00 Zahraje 

kapela Googwork. 
Neděle od 10:00 Pan Káva, prodej medu, mýdla…, 14:00 Komentované 

předvedení parostroje, 14:30 Pohádka pro děti i dospělé, 15:00 Cimbálová muzika 

Josefa Marečka z Hradišťa. Také v sobotu a neděli výstava Zašitá krása. Více na 

plakátku. 
• V neděli 31.7. v Drahotuších je adorační den farnosti a den modliteb za 

bohoslovce. Výstav Nejsvětější Svátosti po mši svaté do 16hod. Zapisujte se 

prosím vzadu do seznamu. 
• Dnes je hodová mše svatá v Boňkově v kostele sv. Marie Magdaleny od 9:30. Po 

mši svaté bude žehnání dopravních prostředků. 
• Příští víkend se můžete zúčastnit také oslav 250. výročí přestavby kostela sv. 

Marie Magdaleny v Předmostí u Přerova. V pátek 22.7. na svátek patronky kostela 

bude mše svatá od 18:00 a následovat bude adorace se zpěvy z Taizé. 
V sobotu začíná program v 16:00 a v neděli bude mše svatá v 8:45 /to nestihneme/, 

ale zajímavý bude i odpolední program – 15:00 adorace a svátostné požehnání, 

15:30 posezení na farní zahradě s programem pro děti a v 17:30 divadlo Víti 

Marčíka – Robinson Crusoe. 

Zprávy z děkanátu: 
• V pátek 15.7. došlo při mši svaté k výměně kaplanů. Po dvouleté službě odchází 

otec Milan a nastupuje P. Pavel. Pomodleme se za oba.  
Další změnou je odchod zástupkyně pro mládež Karolíny Strnadelové, která tuto 

funkci vykonávala 5 roků. Děkujeme. Prozatím bude v práci pokračovat do 

nalezení nového asistenta. Laickou zástupkyní pro mládež děkanátu Hranice je 

Eva Zbončáková 

• Stále se ještě můžete přihlásit na celostátní setkání mládeže v Hradci Králové. 
Informace naleznete na celostatnisetkanimladeze.cz. 
Pokud stále váháte, zkuste se poradit s Karolínou Strnadelovou na tel.731825981  
nebo můžete napsat na mladez.hranice@seznam.cz 

• Mládež našeho děkanátu zve dívky ve věku 18 – 35 let na exercicie na téma 

"Důstojnost a povolání ženy". Datum konání 27.-31.7. na faře na Hoštejně 

Přihlašuj se na: jan.polak@upol.cz nebo na: duchovniobnova@seznam.cz  

Co se děje v diecézi: 

• 4. července byl sborem poradců zvolen za administrátora naší diecéze dosavadní 

pomocný biskup a generální vikář Josef Nuzík. Tuto funkci bude vykonávat do 

doby než papež František jmenuje nového arcibiskupa.  

• V sobotu 23. července bude poutní mše svatá ke sv. Anně od 10:00  ve Staré Vodě 

u Libavé, celebrantem je biskup A. Basler. Následuje procesi ke královské 

studánce a další program. V neděli je mše svatá v 15:00  

https://celostatnisetkanimladeze.cz/
mailto:mladez.hranice@seznam.cz

