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Neděle – 18.9.2022 – 25. neděle v mezidobí 
 

1. čtení –Am 8,4-7 

Žl Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého.                                                                                                                                                                                                                                        

2. čtení - 1 Tim 2,1-8 

Evangelium – Lk 16,1-13 

                                               Nemůžete sloužit Bohu i mamonu.       

Mše svaté     

   19.9.  20.9.   21.9.    22.9.    23.9.   24.9.   25.9. 

Drahotuše   8:00      18:00 8:00     8:00 

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

Jindřichov    19:30         11:00 

                          Dnes ve Stříteži 18.9. svátostné požehnání ve 14:00hod. 

Svátky v týdnu: 

• v úterý památka sv. Ondřeje Kim Taegona, Pavla Chong Hasanga a druhů, 

mučedníků 

• ve středu svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty  

• v pátek památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 

Farnost oznamuje: 
• Ve Stříteži mše svatá ve středu 21.9. v 18:00hod. 

• Mše ve Střiteži v pondělí 19.9. ve 18:30 hod. 

• V sobotu v Drahotuších 24.9. mše svatá 8:00hod. 

• V sobotu 24.9. si v Drahotuších připomeneme 110. výročí založení školy. 

Program začne od 12:30 prohlídkou školy, připraveno je vystoupení žáků, 

magiská show, koncerty – skupina PaP, Filip Kúdelka a Last Minute. 

Od 20:00 se pak můžete těšit na promítání filmu „Zátopek“ 
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Infolist farností 



• Ve středu 21.9. v Jindřichově po mši svaté proběhne ve spolkové místnosti 

farní rada.  

• Ve středu 28.9. bude v Jindřichově mše svatá v 8:00 a při ní budeme děkovat 

za úrodu. Po mši svaté bude kavárna. Prosíme šikovné hospodyňky o na 

pečení a šikovné ruce o přípravu sálu. 

• YMCA setkání zaslali nabídku na prodloužený víkend pro otce a děti  

(ve věku 6-13 let)  Expedice Krakonoš II do Albeřic. Termín 27.-30.10.   

Cena na osobu 2.580,- děti do 10ti let o 360,- korun méně. Přihláška na 

www.setkani.org Případné dotazy směřujte na ivana.zivnustkova@seznam.cz 

 

Zprávy z děkanátu: 
• Koncert smíšeného pěveckého sboru Ondráš z Nového Jičína bude dnes  

v 16:00 hod. v kostele sv. Šimona a Judy ve Špičkách  
• Farnost Lipník nad Bečvou pořádá 3. ročník  akce „Nikodémova noc“. Jedná 

se o noční setkání s Ježíšem - v kostele sv. Františka Serafínského v Lipníku 

nad Bečvou, který nebývá běžně přístupný, v sobotu 1. října od 18:00 do 

22:00. Více informací naleznete na www.nikodemovanoc.cz 

• CPR Jitřenka zve manželské páry na kurz manželských večerů. 
Proběhne v Přerově v centru Sonus , Palackého 2833 od  29.9. Zabere vám 
celkem 8 čtvrtků, od 17:30 do 20:30. Přihlásit se můžete do 22.9. Cena 1.500,- 

na osobu. Kontakt tel. 724 117 040 mail: jaromira.rusnakova@seznam.cz 
• Připomínáme pouť klientů Charity Hranice na Svatý Hostýn ve čtvrtek 29. září 

2022, odjezd autobusem z Hranic, ze zastávky Šromotovo náměstí v 9:00 

hodin. Odjez  je plánován na 14 hodin. 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: 

• Cyrilometodějská křesťanská akademie, pobočka Olomouc zve zájemce na 

přednášku P. Marka O. Váchy -„Gregor Mendel: známý všude, jen ne v České 

republice“. Setkání v aule Filozofické fakulty UP (Křížkovského 10) se 

uskuteční ve středu 21. září 2022 od 17.00. Po přednášce bude P. Vácha sloužit 

od 19.00 bohoslužbu v kostele Panny Marie Sněžné na zahájení nového 

akademického roku.  

• Římskokatolická farnost Bystřice pod Hostýnem zve na přednášku P. Marka 

Orko Váchy -„Chuť žít“ na motivy jeho knihy „Nevyžádané rady mládeži“. 
Uskuteční se v neděli 25. září 2022 od 18.00 v sále místní ZUŠ (Masarykovo 

nám. 133).  

 

 

 

http://www.setkani.org/
http://www.nikodemovanoc.cz/

