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Neděle – 9.10.2022 – 28. neděle v mezidobí 
1. čtení –2 Král 5,14-17 

Žl Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.                                                                                                                                                                                                                                          

2. čtení - 2 Tim 2,8-13 

Evangelium – Lk 17,11-19 

                   Nikdo se nenašel, aby se vrátil a vzdal Bohu chválu,  

                                                                       než tento cizinec.       

Mše svaté     

   10.10.  11.10.  12.10.   13.10.  14.10.   15.10.  16.10. 

Drahotuše   8:00      17:00 Milenov 
17:00 

    8:00 

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

Jindřichov    16:30         11:00 

 Svátky v týdnu: 

• v sobotu památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 

Farnost oznamuje: 
• Ve středu mše svatá pro děti v Jindřichově. 

• Ve čtvrtek 17:30 mše svatá pro děti ve Stříteži. Setkání dětí již 16:30 

na faře ve Stříteži. 

• Velké poděkování všem, kteří se zapojili do přípravy a průběhu 

poutě farníků z Jednova.  
• Milion dětí se modlí růženec. I letos zveme děti, aby se připojili k této 

iniciativě, jež se každoročně opakuje 18. 10. v 9h (nebo dle možností).  
Letos se budeme modlit radostný růženec, a to za mír a pokoj ve světě.  
Tato modlitební iniciativa si klade za cíl znovu probudit víru v sílu modlitby.  
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Celosvětová kampaň je pozvánkou, abychom si připomněli slova P.Marie  
z Fatimy, že dětská a důvěřivá modlitba růžence může skutečně změnit svět, 

porazit zlo a přinést mír. Společná modlitba růžence s dětmi posílí jednotu. 
Všichni jsme povoláni tvořit jednu rodinu přes hranice, spojenou v modlitbě.  
Z modlitby vyrůstá láska k Bohu a bližnímu. Růženec otevírá naše srdce 

konkrétní pomoci pronásledovaným, potřebným a chudým, v nichž trpí sám 

Kristus. Pokud máte zájem o texty k rozjímání k jednotlivým desátkům, 

najdete je na stránkách www.miliondeti.sk  S těmi menšími zkusme alespoň 

jeden desátek např při svíčce či v přírodě. 

Zprávy z děkanátu: 

• Dnes je v Hranicích v kostele varhanní koncert. Začátek je v 16:00 a vystoupí 

varhaník Ondřej Mucha z Prostějova. Vstupné dobrovolné. 

• CPR Jitřenka zve na „Víkend plný dobrodružství pro táty s dětmi“. 
Bude se konat 21.-23. října v Březině u Javoříčka. Akce je určena pro otce a 

děti od 7 let – max.2 na jednoho otce. Budete mít možnost prozkoumat veřejně 

nepřístupnou jeskyni u Javoříčka – je proto potřeba fyzická zdatnost a nemít 

strach z uzavřených prostor. O akci je velký zájem, proto se přihlaste co 

nejdříve. Více na  https://rodinnyzivot.cz/2022/08/29/vikend-plny-

dobrodruzstvi-pro-taty-s-detmi/  

• Seminář pro ženy s Irenkou Smékalovou se bude konat ve středu 19. října 

od 17.30 na faře v Hranicích. Téma bude upřesněno. Cena: 200 Kč. NA 

SEMINÁŘ JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT! 

• Ve čtvrtek 20.10. se na faře v Hranicích setká společenství Biblických tanců. 

Zveme mezi sebe všechny ženy, které by se  s námi chtěly modlit a chválit 

Pána gesty, tancem a pohybem 
Od podělí 3. října můžete vyrazit na 7. etapu etapové hry–tentokrát do Špiček. 

Co se děje v diecézi: 

• Katedra pastorální a spirituální teologie Cyrilometodějské teologické fakulty 

Univerzity Palackého v Olomouci nabízí kurzy v cyklu přednášek Večerní 

studium spirituality. Přednášky budou probíhat každé úterý večer od 11. 10. – 

13. 12. v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Kurz je určen široké 

veřejnosti, pomáhá prohlubovat zkušenost osobního duchovního života a dává 

podněty pro jeho zrání. V případě, že nebude možné uskutečnění přednášky 

kvůli pandemii prezenčně, je připravena jeho distanční forma. Dr. Luisa 

Karczubová - osvědčené zásady křesťanské spirituality v praxi duchovního 

života (17.35–18.20), doc. Michal Altrichter aplikace pojmů svoboda, osobní 

setkání, život s Bohem, manipulace, milost, modlitba, důvěra, rozlišování 
teologii (18.30–19.15) a P. Pavel Ambros SJ pozitivní praxe v duchovním 

životě z hlediska tradic křesťanského Východu (19.20–20.05). Přihlášku je 

třeba podat do 11. 10. 2022. www.stránky: https://www.cmtf.upol.cz/studujte-

u-nas/celozivotni-vzdelavani  
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