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Neděle – 25.9.2022 – 26. neděle v mezidobí 
 

1. čtení –Am 6,1a.4-7 

Žl Duše má, chval Hospodina!                                                                                                                                                                                                                                        

2. čtení - 1 Tim 6,11-16 

Evangelium – Lk 16,19-31 

                 Ty ses měl dobře už zaživa, Lazar naproti tomu špatně. 

Nyní se tu on raduje, a ty zakoušíš muka      

Mše svaté     

   26.9.  27.9.   28.9.    
29.9. 

   30.9.   1.10.   2.10. 

Drahotuše   8:00  
Radíkov 
15:00 

   17:00 Svatba 
10:00 
Velká  
16:30 

    8:00 

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

Jindřichov    8:00         11:00 

                         Dnes je Mezinárodní den neslyšících     

Svátky v týdnu: 

• v úterý památka sv. Vincence z Paula, kněze 
• ve středu SLAVNOST SV. VÁCLAVA, mučedníka, hlavního patrona   

                                                                                                  českého národa 
• ve čtvrtek svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela. Archandělů 
• v pátek památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 
• v sobotu památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



Farnost oznamuje: 
• Ve středu mše v 8:00 hodin v Jindřichově. Při mši svaté podekujeme za 

úrodu. Po mši svaté bude v obecním sále kavárna. Sladké i slané dobroty 

můžete do sálu nosit od 7:30 hodin. Zeleninu a ovoce, ze svých zahrad, na 

výzdobu do kostela můžete nosit do hrobky v pondělí odpoledne nebo v 

úterý dopoledne. Všem děkujeme. 

• Mše v Radíkově 28.9. v 15:00 hod. 

• Mše v obci Velká bude v sobotu 1.10. v 16:30hod. v místnosti osadního 

výboru.  

• V Drahotuších páteční mše svatá bude nyní již v 17hod. 

• 1.října vstoupí v Drahotuších, v kostele sv. Vavřince, do stavu manželského 
sl. Pavla Mansbartová a pan Roman Movobilský. 
Farnost blahopřeje a přeje novomanželům do společného života pravdu, lásku 

a Boží požehnání. 

 

Zprávy z děkanátu: 
• CPR Jitřenka zve všechny, kdo si neprošli stezku „Poznej Hranice na starých 

fotografiích“, aby si zasoutěžili nebo prošli jen tak pro radost a to v Sadech čs. 

Legií (park) v Hranicích v týdnu od 24.9. do 2.10. Odpovědi se jménem  
a kontaktem dejte do poštovní stránky fary na Školním náměstí do pondělí 

3.10. Správné odpovědi budou zařazeny do slosování o drobné odměny. 
• Ve středu, na svátek sv. Václava, zve Jitřenka na podzimní procházku. Sraz 

 v 9.00 u golfového hřiště v Radíkově, trasa cca 10 km, v 15.00 poutní mše sv. 

v kapli v Radíkově.  
• Další pozvánka je na neděli 2. října do Blahutovic. Zde můžete společně s 

dalšími poutníky projít Františkovu cestu, která je dlouhá asi 3 km a obsahuje 

10 zastavení, inspirovaných Chvalozpěvem sv. Františka. Sraz je u kláštera  
v Blahutovicích ve 14:00. Více na www.bayeruvodkaz.cz 

Co se děje v diecézi: 

• V duchovním spojení s katedrálou v Olomouci i s poutním místem Stará 

Boleslav vyrazí v pondělí 26. září 2022 poutníci na třináctý ročník 

Svatováclavské pěší pouti. Během tří dní tak projdou z Velehradu na Svatý 

Hostýn. Putování bude ukončeno ve středu mší svatou ve 14:45 v bazilice. 

• Ve středu bude v Olomouci – dóm – v 10:00 slavnost sv. Václava 

• V neděli 2. října je na Sv. Hostýně Růžencová pouť, hlavní mše v 10:15 

• Národní svatováclavská pouť – Stará Boleslav 27. -28.9.2022 V úterý program 

v Praze a v 18:50 po příjezdu relikvie sv. Václava ve Staré Boleslavi. Poutní 

mše sv v 7:30, 8:30 v basilice a hlavní v 10:00 na Mariánském náměstí ve 

Staré Boleslavi. Celebruje J. Em. Jan Graubner. Celý následný program 

zakončí koncert v 18h.  

http://www.bayeruvodkaz.cz/

