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Neděle – 2.10.2022 – 27. neděle v mezidobí 
 

1. čtení –Hab 1,2-3; 2,2-4 

Žl Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce.                                                                                                                                                                                                                                         

2. čtení - 2 Tim 1,6-8.13-14 

Evangelium – Lk 17,5-10 

                                                                 Kdybyste měli víru.       

Mše svaté     

   3.10.  4.10.   5.10.    6.10.    7.10.   8.10.   9.10. 

Drahotuše   8:00      17:00 9.30     8:00 

Střítež n.L.  17:30  pohřeb
15:00 

 17:30        9:30 

Jindřichov    16:30         11:00 

Svátky v týdnu: 

• v úterý památka sv. Františka z Assisi, kněze a učitele církve 
• v pátek památka Panny Marie Růžencové 

 

Farnost oznamuje: 

• Dnes je výměna růžencových lístků 

• Na webových stránkách farnosti www.farnostdrahotuse.cz se můžete podívat 

na krátké video ze slavnosti výročí posvěcení kostela ve Stříteži n/L.  
• NÁVŠTĚVA Z JEDNOVA - 8.10. 2022 

9:30 hodin - mše svatá v Drahotuších, poté zastavení na faře v 
Drahotuších 

11:15 přejezd do Stříteže nad Ludinou, kde bude modlitba, prohlídka 
kostela a fary    
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 

http://www.farnostdrahotuse.cz/


12:30 hodin příjezd do Jindřichova do staré školy, kde bude nachystáno 
občerstvení  

• 14:30 hodin - svátostné požehnání  
Po té přesun na poutní místo Panna Maria ve skále. 
Na setkání s farníky z Jednova jste všichni zváni. 

 

• V týdnu oslavil svátek a narozeniny o.Michal. Přejeme mu pevné zdraví, 

radost z kněžské služby, stálý optimismus a úsměv na líci - to vše přejí farníci. 

• K významnému jubileu též přejeme našemu milému jáhnovi panu Jaroslavu 

Strnadelovi. Kéž Vám Pán žehná a naplňuje, anděl strážný ochraňuje… 
• V Jindřichově budou od října středeční mše svaté v 16:30hod.  

• Ve Stříteži budou od října čtvrteční mše svaté v 17:30hod. 

• Ve Stříteži 5.10. se rozloučíme s paní Marii Škrhlovou při pohřební mši 

v 15:00hod. 

• Návštěva nemocných první středu v měsíci ve Stříteži a Jindřichově nebude.  

• Návštěva nemocných v Drahotuších v pátek 7.10. od 13 hod. 

Zprávy z děkanátu: 

• Mládež našeho děkanátu připomíná Arcidiecézní setkání mládeže v Olomouci. 
Na stránkách mladez.ado.cz na záložce ADSM 2022 naleznete také nabídku 

triček, mikin atd. s mottem letošního setkání. Objednávat můžete jen do 14.10.  
Zaplatíte a obdržíte při setkání v Olomouci.  

• CPR Jitřenka přináší námět na víkendovou akci pro otce a syny. Toto setkání 

proběhne 14.-16.10. na Andělské hoře – Annaberg. Cena za otce a syna 1.950,- 
Více informací a přihlášení na: www.prostejov.dcpr.cz 
  

Co se děje v diecézi: 
• Nezapomeňte na dnešní Růžencovou pouť na Sv, Hostýně. Hlavní mše v 10:15 
• Příští víkend oslaví na Sv. Hostýně Dušičkovou pouť – zahájení v sobotu  

v 17:00 pontifikální mší sv. v bazilice, následuje světelný průvod a modlitba  
za zemřelé na lesním hřbitově. V neděli hlavní mše svatá v 10:15. 

 

Nové knihy: 
Publikace „Galerie velehradské cisterciácké krajiny“ přináší nový pohled na odkaz 

cisterciáckých mnichů. Věnuje se především krajině, kterou mniši dokázali během svého 

takřka šestisetletého působení zušlechtit. Autoři Petr Hudec a Aleš Létal 
Kniha „Krása na prodej?“ od kněze olomoucké arcidiecéze se zabývá estetickou  
chirurgií. Najít odpověď na otázku týkající se etické (ne)přijatelnosti estetických 

chirurgických zákroků není vůbec jednoduché. Předkládaná publikace, která je určena všem 

lidem, jimž nejsou cizí křesťanské hodnoty, si klade za cíl zasadit fenomén estetické 
chirurgie do širšího rámce. Autor Jan Polák.  
 


