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Neděle – 11.9.2022 – 24. neděle v mezidobí 
 

1. čtení –Ex 32,7-11.13-14 

Žl Vstanu a půjdu k svému Otci.                                                                                                                                                                                                                                       

2. čtení - 1 Tim 1,12-17 

Evangelium – Lk 15,1-32    

                         V nebi bude radost nad hříšníkem který se obrátí.      

Mše svaté     

   12.9.  13.9.   14.9.    15.9.    16.9.   17.9.   18.9. 

Drahotuše   8:00      18:00      8:00 

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

Jindřichov    17:30         11:00 

  Svátky v týdnu: 

• v úterý Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve 

• ve středu Svátek Povýšení sv. Kříže 

• ve čtvrtek Památka Panny Marie Bolestné 

• v pátek Památka sv. Ludmily 

Zprávy z farnosti a děkanátu: 
• Spolčátko na faře v Drahotuších opět startuje :-) 

Každý pátek v 17h je pro děti připraven program - něco si 
zazpíváme, zahrajeme, vytvoříme... 
V 18 hodin je pak v kostele mše svatá pro děti. Těšíme se na vás. 

• Ve středu 14.9. tichá adorace v Drahotuších od 17. do 18 hod. 

v souvislosti….    Rada evropských biskupských konferencí (CCEE) 

vyzývá všechny biskupské konference v Evropě, aby se přidaly k  
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tiché adoraci za mír na Ukrajině a učinily tak gesto solidarity s touto 

těžce zkoušenou zemí. Na celém kontinentu se má konat adorace na 

svátek Povýšení svatého Kříže, 14. září 2022. 

• Tato tichá adorace bude v Jindřichově ve středu 14.9.  od 16:30hod. 

při tom se bude zpovídat, pak bude následovat mše svatá pro děti. 

Zároveň při mši se bude udělovat pomazání nemocných. 

 

• Dnes nezapomeňte na farní den v Hranicích od 14:00 u sokolovny 

• Děkanátní centrum pro rodinu Valašské Meziříčí zve na DUCHOVNĚ-

RELAXAČNÍ VÍKEND PRO ŽENY na téma PŘEKÁŽKY TRVALÉHO 

VZTAHU Přednáší Jan Zajíček (CPR Ostrava) a součástí budou Biblické tance 

pod vedením Marie Kaňovské Termín a místo konání: 16.-18. 9. 2022 AŽDM 

Přístav Rajnochovice Cena 1.000 Kč (ubytování, strava) platí se na místě 

Ubytování: v pokojích na postelích ve vlastních spacácích Příjezd: v pátek kolem 

17 hodiny (můžeme zajistit odvoz z železniční stanice Podhradní Lhota - nutno 

uvést při přihlašování) Odjezd: v neděli kolem 14 hodiny Přihlášky: 

cprvalasskemezirici@ado.cz tel. 733 741 63  
• CPR Jitřenka zve v září na modlitební tridium 23.-25. září, v pátek a v sobotu po 

mši svaté a v neděli před mší svatou od 17:30 v kostele v Hranicích. 
• 28. září se můžete těšit na podzimní procházku. Sraz v 9:00 u golfového hřiště  

v Radíkově, délka trasy je cca 11 km Radíkov-Kunzov-Středolesí-Radíkov, 
 v 15:00 jste zváni na poutní mši svatou v kapli sv. Václava v Radíkově. 

• 22.9. jste zváni na Biblické tance do Lipníka nad Bečvou od. 17:00 
• Cyklisté vyrazív sobotu 8. října  na tradiční cyklo-pouť k Panně Marii 

 na Turzovku. Sraz a zahájení v 7:30 na Bumbálce (na hlavním parkovišti),  
7:45 odjezd, 11:00 mše svatá v kostele Panny Marie, Matky církve. Návrat na 

Bumbálku mezi 17:00-18:00 Bližší informace a přihlášky: Pavel Smola,  
tel.: 776 612 114, pavelsmola@gmail.com  

• CELOROČNÍ HRA - 6. etapa - už můžete navštívit Střítež n.L. a hledat zde 

obrázek v okolí kostela. 
• Zveme zájemce z řad farníků na pouť klientů Charity Hranice na Svatý 

Hostýn. Pojedeme ve čtvrtek 29. září 2022, společně odjíždíme autobusem z 

Hranic, ze zastávky Šromotovo náměstí v 9:00 hodin. Odjez ze Svatého 

Hostýna je plánován na 14 hodin. Nabízíme všem zájemcům volná místa v 

autobuse. Příspěvek na autobus je 100 Kč. Zájemci se mohou hlásit na 

telefonním čísle 733 755 881 u pastorační asistentky Charity Hranice Radky 

Andrýskové  

Co se děje v diecézi: 
V rámci celoživotního vzdělávání nabízí Katedra pastorální a spirituální teologie 

Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nové kurzy  
v cyklu přednášek Večerní studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý 

večer od 11. 10. – 13. 12. 2022 v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. 
 

https://www.cmtf.upol.cz/katedry-a-instituty/katedry/katedra-pastoralni-a-spiritualni-teologie/
https://www.cmtf.upol.cz/katedry-a-instituty/katedry/katedra-pastoralni-a-spiritualni-teologie/

