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Neděle – 14.8.2022 – 20. neděle v mezidobí 
 

1. čtení – Jer 38,4-6.8-10 

Žl Hospodine, na pomoc mi pospěš!                                                                                                                                                                                                                                       

2. čtení - Žid 12,1-4 

Evangelium – Lk 12,49-53 

                                          Nepřišel jsem dát mír, ale rozdělení.  

Mše svaté     

   15.8. 16.8.   17.8.    18.8.   19.8.   20.8.    21.8. 

Drahotuše   8:00      18:00      8:00 

Střítež n.L.  17:30    18:30   11:00     9:30 

Jindřichov  19:30  19:30         11:00 

          Odpoledne při pouti 14.8. v Jindřichově bude svátostné požehnání 

ve 14:30hod. 

Svátky v týdnu: 

• v pondělí Slavnost NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

• v sobotu Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 
 

Farnost oznamuje: 
• Dnes je od 14:30 pobožnost v Kovářově. 
• Dnes v 10:00 poutní mše sv. u Kostelíčka 
• Prázdninový cyklovýlet 24.8. Začátek u kaple v obci Velká 8:30 

Velká, Bělotín, Nejdek, Veselí (rozhledna), Dobešov a Jindřichov 

(postupné odpojování účastníků.) Svačinu, pití a kolo sebou. Cca 

33km. Zájemci: hlaste se v sakristiích, příp. na fadrahotuse@ado.cz 
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• V sobotu 20.8.22 ve Stříteži: Oslavy 130 let od založení Sboru dobrovolných 

hasičů ve Stříteži nad Ludinou. V 11:00 hod. mše svatá v kostele sv. Matouše. 

Odpoledne další program (přehlídka hasičské techniky, ukázka dobového 

hašení, ukázky vyproštění osob z havarovaného vozidla, pěnová koupel pro 

děti  …atd) 

Zprávy z děkanátu: 

• Centrum pro rodinu Jitřenka a farnost Hranice pořádají na faře v Hranicích 

burzu (nejen) dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb. Akce se 

uskuteční 16. září od  14:00 do 19:00 a 17. září od 8:00 do 12:00. Příjem věcí 

bude 15.9.-16.9. Z každé prodané věci půjde 5 Kč na charitu – konkrétně na 

sbírku pořádanou Charitou Litoměřice pro osoby zasažené požárem v Českém 

Švýcarsku. Více informací v CPR Jitřenka nebo v září na e-mailu 

burzanafare@seznam.cz 

Co se děje v diecézi: 

• 14.8. hlavní pouť na Svatém Hostýně – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, 

mše svatá začíná v 10.15 
• Ze dvanácti různých směrů se koncem srpna vydají poutníci na Velehrad  

v rámci dvaadvacátého ročníku „hvězdicové“ pěší pouti, letos nesené tématem 

Desatera Božích přikázání. Jejím vrcholem bude mše svatá ve velehradské 

bazilice v sobotu 27. srpna 2022, celebrovat ji bude biskup Josef Hrdlička.  
Pokud by se chtěl někdo připojit, tak nejbližší výchozí místo je pro nás 

Olomouc, odkud se vychází ve středu 24. srpna. 
• Na Svatém Kopečku bude 21.8. od 10:00 mše svatá u příležitosti 

odpustkových dnů. 

Tipy na výlet: 

• Poblíž Starého Jičína leží obec Petřkovice, kde se nachází křížová cesta 

zakončená umělou jeskyní se sochou Panny Marie Lurdské. Je nazývána 
 „Petřkovské Lurdy“, stojí na kopci za vesnicí. Cestou se také můžete zastavit 

v Lešné u Valašského Meziříčí a prohlédnout se tamní zámek a park. 

Noe nabízí: 
• V pátek 19.8. se televize Noe připojí k multižánrovému festivalu UNITED  

                 11:30 seminář Pete Luptona – Odvrácená strana pornografie   
                 14:30 seminář Petra Viziny – Pravda jako fetiš. 

• V sobotu : 11:30 seminář Dalimila Staňka – Gender chaos 
                  14:30 seminář Zdeňka Vojtíška – Moderní sekty 

Zprávy ze světa: 
V pondělí 8.8. zemřel v Římě kardinál Jozef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro 

evangelizaci národů. Pohřební obřady povede v úterý 16.8. v Košicích kardinál 

Dominik Duka. 


