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Neděle – 31.7.2022 – 18. neděle v mezidobí 
 

1. čtení – Kaz 1,2; 2,21-23 

Žl Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá  

                                                               srdce!                                                                                                                                                                                                                                      

2. čtení - Kol 3,1-5.9-11 

Evangelium – Lk 12,13-21 

                                            Čí bude to, co jsi nashromáždil?  

Mše svaté     

   1.8.   2.8.   3.8.    4.8.   5.8.   6.8.     7.8. 

Drahotuše   8:00      18:00 Velká 
18:00 

    8:00 

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

Jindřichov    19:30         11:00 

Svátky v týdnu: 

• v pondělí Památka sv. Alfonse z Liguori, biskupa a učitele církve 

• ve čtvrtek Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze 

• v sobotu Svátek Proměnění Páně 
 

Farnost oznamuje: 

• Ve středu 3.8. návštěva nemocných Střítež a Jindřichov od 13hod. 

• V pátek 5.8. návštěva nemocných Drahotuše od 13hod. 

• UNITED je křesťanský multižánrový festival, který se uskuteční 18.–20. 8. 

2022 ve Vsetíně. Můžete se těšit na kapely, semináře, workshopy, filmy, 

sporty, službu modliteb a duchovní poradenství. UNITED ale znamená  
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mnohem více než jen výbornou atmosféru, nová přátelství a skvělou zábavu. 

Letošní ročník festivalu nese název OPRAVDOVÝ. Více na 

https://festivalunited.cz 
 

Co se děje v diecézi: 
Přinášíme výzvu českých a moravských biskupů k pokračování synodálního procesu. 
Sestry a bratři, poté, co jsme s účastníky Národního synodálního setkání prožili 6. 

července 2022 na Velehradě den naplněný modlitbou, nasloucháním a rozhovory, jsme 

v závěru plenárního zasedání České biskupské konference o tomto setkání uvažovali v 

bratrské diskusi. 

Děkujeme všem, kteří se zapojili do synodálního procesu a jsme vděčni za jejich 

ochotu hledat nové cesty z lásky k Bohu a církvi. 
Slibně započatý synodální proces podporujeme a povzbuzujeme jednotlivá 

společenství na farní i diecézní úrovni, aby metodu získanou během tohoto procesu 

využila k hledání, kam Boží Duch vede církev tady a teď, především v tématech 

týkajících se života církevních společenství ve farnostech. My sami jsme připraveni 

používat synodální metodu ve své službě všude tam, kde se ukáže být vhodná. 
Synodální proces nezahrnuje zdaleka jen naslouchání a promlouvání. Je to duchovní 

cesta, v níž má své klíčové místo modlitba a prosba o působení Ducha Svatého. Proto 

sebe i Vás vyzýváme a prosíme, abychom se nepřestali modlit. Jen tak budeme moci 
rozlišovat znamení doby autenticky, a přitom v Božím světle. Byli bychom rádi, kdyby 

život církve, poznávání Boží vůle, rozlišování a řízení bylo uskutečňováno jako 

duchovní proces tak, jak to učinili na počátku církve apoštolové, když mohli prohlásit: 

„Rozhodl totiž Duch Svatý a my.“ (Sk 15,28). 
Do dalšího hledání Božích řešení na společné cestě Vám ze srdce žehnáme. 
Mons. Jan Graubner, arcibiskup pražský, primas český a předseda České biskupské 
konference a biskupové Slezska, Moravy a Čech. 
Praha, 21. července 2022 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ZNAK NOVÉHO PRAŽSKÉHO ARCIBISKUPA J. EXC. JANA GRAUBNERA Z 

rozhovoru pro Katolický týdeník Vedle pastoračních priorit představil i jednu z prvních 

změn, která se týká jako znaku. Změnila se diecézní část, ta osobní zůstala stejná: na 

modrém poli tři zlaté džbány a nad nimi hvězda. Modré pole připomíná Pannu Marii, tvoří 

pozadí pro Ježíše jako obloha pro slunce. Souvisí to s biskupským heslem Jana Graubnera: 

„Co vám řekne, učiňte“ (Jan 2,5). Jsou to slova Panny Marie při svatbě v Káně Galilejské. 

„Když jsem kdysi před biskupským svěcením řešil znak a heslo, byl jsem v časové tísni 

požádán o dobrý skutek návštěvy. Zašel jsem do blízkého kostela, kde byl výrazný obraz 

Panny Marie. U něho jsem prosil: ‚Matko Boží, poraď!‘ V té chvíli jsem si vzpomněl na její 

jedinou radu zapsanou v evangeliu. A bylo rozhodnuto. Mnohokrát v životě mi tato její rada 

pomohla. Nakonec i v přijetí nového jmenování,“ popisuje arcibiskup Graubner a dodává: 

„Nacvičená ochota nezdůrazňovat sebe a svá přání, ale říkat Bohu ano, úžasně osvobozuje a 

zjednodušuje rozhodování.“  


