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Neděle – 4.9.2022 – 23. neděle v mezidobí 
 

1. čtení –Mdr 9,13-19 

Žl Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení.                                                                                                                                                                                                                                      

2. čtení - Flm 9b-10.12-17 

Evangelium – Lk 14,25-33 

          Kdo se nezřekne všeho, co má, nemůže být mým učedníkem.     

Mše svaté     

   5.9.  6.9.   7.9.    8.9.    9.9.   10.9.   11.9. 

Drahotuše   8:00      18:00      8:00 
15h Velká 

Střítež n.L.  17:30    18:30   14:30 
výročí 

    9:30 

Jindřichov    19:30      11:00 
svatba 

  11:00 

V neděli 11.9. bude hodová mše sv. v kapli Povýšení sv. Kříže ve Velké    

v 15hodin. 

Svátky v týdnu: 

• ve čtvrtek Svátek narození Panny Marie 

Farnost oznamuje: 
• Návštěva nemocných ve Stříteži a Jindřichově ve středu 7.9.22 od 13hod. 
• Návštěva nemocných v Drahotuších v pátek 9.9.22 od 13hod. 
• V sobotu ve Stříteži velké oslavy výročí mše svatá v 14:30 
• Na nově upravovaných stránkách našich farností se můžete seznámit s 

aktuálními nabídkami na akce pro varhaníky, scholy či animátory o  kterých 

jsme psali také v minulých infolistech. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



Zprávy z děkanátu: 

• Mladí z našeho děkanátu se těší na nové akce v tomto školním roce. Ani letos 

nebudou chybět tradiční Mládežnické pátky, které se budou konat vždy třetí pátek 

v měsíci. 1. Mládežnický pátek proběhne 16.9. 2022 v kostele Stětí sv. Jana 

Křtitele v Hranicích. Začne v 17:30 mší svatou, pokračovat bude adorací a na 

závěr si při příznivém počasí opečeme přinesené špekáčky. Těšíme se na všechny.  
• Charita Hranice pořádá v sobotu 17. září na Helfštýně benefiční akci s názvem 

„Helfštýnské babí léto“ ve prospěch klientů Denního centra Archa – jsou to lidé s 

kombinovaným postižením. Program začíná od 15:00. Vystoupí cimbálová muzika 

Kosénka, pěvecký sbor Cantabile, Elen Makumbirofa a její talk show s hosty: 

Ladislav Heryán, Nikola Mucha a Eva Holubová a program ukončí koncert 

skupiny H-Band. Také zde najdete tvořivou dílničku pro děti, senior koutek a 

mnoho dalšího. Vstupné 150,- korun, senioři a studenti 80.-. 
• Kdo potřebujete nakoupit nebo prodat dětské věci, nezapomeňte na burzu na faře v 

Hranicích 16. a 17.9. 

Co se děje v diecézi: 

• 10.září pořádá Matice Svatohostýnská benefiční koncert na podporu investice do 

dopravní obslužnosti. Akce na Svatém Hostýně bude od 18:00 a vystoupí např. 

Pavel Šporcl nebo Marian Jurečka a Porta Benefica. Program bude možno 

sledovat také živě na TV Noe. 

• Hnutí křesťanských mužů „Exodus 90“ pořádá Víkend pro muže.  
Akce je plánována od 23. do 25. 9 v Kapucínském klášteře v Olomouci. Začátek je 

v 17:00 v pátek – mše svatá a ukončení v neděli kolem 14. hodiny. Cena 1.200,- 

korun. Akce je vhodná pro každého muže, který má zájem rozvíjet své mužství a 

duchovní život. Více informací a přihlášku naleznete na www.exodus90.cz 

• V sobotu 17.9. bude na Svatém Hostýně Františkánská pouť, která si připomene 

také 100. výročí jmenování Antonína Cyrila Stojana arcibiskupem olomouckým a 

metropolitou moravským. Začátek v 9:00 přednáškou autora knížky o A. C. 

Stojanovi. Mše svatá v 10:15 
• Modleme se společně za nového biskupa 

Bože, Dobrý pastýři, 
              svěřujeme ti jmenování nového olomouckého arcibiskupa a prosíme: 

              veď svým Duchem mysl Svatého otce i všech, kdo nesou za tuto volbu  
odpovědnost      

              Dej nám takového arcibiskupa, který bude tvým obětavým a věrným služebníkem 

              a bude usilovat o to, co se ti líbí a co je k prospěchu Božího lidu i celé církve. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen 
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              CK Kučera nabízí 9-ti denní zájezd - Salette, Lurdy a Nevers.  
              Termín 16.9. - 24.9.2022 Cena 18.290,- Více informací na www.ckkucera.cz  
              na emailu: info@ckkucera.cz nebo na telefonu +420 777 212 175  
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