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Neděle – 28.8.2022 – 22. neděle v mezidobí 
 

1. čtení –Sir 3,19-21.30-31 

Žl Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.                                                                                                                                                                                                                                     

2. čtení - Žid 12,18-19.22-24a 

Evangelium – Lk 14,1.7-14 

                       Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje,    

                                                                                 bude povýšen.    

Mše svaté     

   29.8.  30.8.   31.8.    1.9.    2.9.   3.9.    4.9. 

Drahotuše         18:00 Milenov
18:00 

    
8:00 

Střítež n.L. Pohřeb
14:30 

   18:30        
9:30 

Jindřichov             
11:00 

Svátky v týdnu: 
 

• v pondělí Památka Umučení sv. Jana Křtitele 

• v sobotu Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve 

Farnost oznamuje: 
• V neděli 4.9.22 žehnání školákům. Zároveň připomínáme, že na každý školní 

rok je potřeba vyplnit přihlášku do náboženství, kterou si mohou vyzvednout 

v kostele. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



• Cesta za Ježíšem Je téma kartiček k nedělním evangeliím na školní rok 

2022/23. Děti budou s nimi poznávat Ježíše, budovat s ním přátelství a učit se 

podle něj žít pro Boha i pro druhé lidi. Úvodní karta obsahuje všechny 

potřebné informace, jak s kartami pracovat. Ke kartičkám bude připravena na 

www.katechetiolomouc.cz metodika s příběhy a návrhy modliteb i aktivit pro 

rodiny a farnosti.  
• V úterý a ve středu nebude mše svatá. 
• Na stránkách naší farnosti najdete také nabídku na Konferenci o evangelizaci, 

která se koná 11.-12. listopadu. Více na www.evangelizace.cz 
• Nově vytváříme WWW stránky farnosti Drahotuše, Stříteže a Jindřichova 

https://www.farnostdrahotuse.cz. Jelikož to vyžaduje mnoho času, prosím o 

spolupracovníky… 

Zprávy z děkanátu: 
• Mládež našeho děkanátu zve na Arcidiecézní setkání mládeže – 18. a 19. 

listopadu v Olomouci. Letošní  je jubilejní – třicáté. Poprvé se mladí sešli v 

roce 1992 na Velehradě. Letos papež František přesunul dny mládeže na 

podzim, takže se společně budete připravovat na konec církevního roku a dobu 

adventní. 
• Další je nabídka pro hudebníky – Jak být BOŽÍ SCHOLA - seminář pořádaný 

15.10. ve Zlíně. Více na https://bozischola.proscholy.cz 

• Také se můžete přihlásit na animátorské kurzy, podrobnosti najdete na: 
 https://mladez.ado.cz/animatori/  

Co se děje v diecézi: 

• 10. září je hlavní pouť k P.M. Bolestné na Vřesové Studánce v Jeseníkách. 

Mše svatá ve 14:30 
• Světový den modliteb za stvoření se slaví vždy 1. září. Svatý otec k němu 

zaslal své poselství. Letošní téma zní: „Naslouchej hlasu stvoření“ Papež 

František nás upozorňuje na nesoulad mezi krásnou písní na oslavu našeho 

Stvořitele na jedné straně a trýznivým výkřikem oplakávajícím špatné 

zacházení od nás od lidí na straně druhé. Celé poselství najdete na 

https://zpravy.cirkev.cz/ 

• Arcibiskupství otevírá další ročník Kurzu pro varhaníky. Probíhat bude dva 

roky a bližší informace a přihlášku najdete na : Centrum pro liturgickou 

hudbu, Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, 779 00 

Olomouc, tel. 587 405 243, e-mail varhanik@ado.cz. Kurzovné činí 3 000 Kč, 

uzávěrka přihlášek je 30. září.  
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Na webu pastorace.cz je mnoho zajímavých článků – zajímavé je například zamyšlení 

od P. Marka Orko Váchy – „Seznam povoleného a zakázaného“ otištěný v Katolickém 

týdeníku č.46/2017. Je stále aktuální a možná ještě aktuálnější než v roce vydání.  
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