
 

 -----------------------------------------------------------------------------------

Neděle – 16.10.2022 – 29. neděle v mezidobí 
 

1. čtení –Ex 17,8-13 

Žl Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi                                                                                                                                                                                                                                           

2. čtení - 2 Tim 3,14-4,2 

Evangelium – Lk 18,1-8 

                Bůh se zastane svých vyvolených, kteří k němu volají.        

 

Mše svaté     

   17.10.  18.10.  19.10.   20.10.  21.10.   22.10.  23.10. 

Drahotuše   6:45      17:00 Radíkov 
17:00 

    8:00 

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

Jindřichov    16:30         11:00 

                             

Svátky v týdnu: 

• v pondělí památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
• v úterý svátek sv. Lukáše, evangelisty 

 

Farnost oznamuje: 
 

• V úterý 18.10. mše svatá již 6:45hod. 

• Nezapomeňte se v úterý pomodlit s dětmi růženec. Asi nezvládneme s většími  

v 9 hodin (budou ve škole) ale lze i kdykoli během dne.   
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



Zprávy z děkanátu: 
 

• Seminář pro ženy, o kterém jsme informovali v minulém infolistu, už má téma 

a to „Vnitřní řeč ženy“ – v moci jazyka je život i smrt. Proběhne 19. října  
na faře v Hranicích v 17:30. Přihlašujte se na cprhranice@ado.cz 

• CPR Jitřenka zve na víkend pro matku a dceru. Přihlásit se můžete do 16.10. 
na cprhranice@ado.cz Akce se bude konat 4.-5. listopadu v Pavlovicích u 

Přerova. Cena je 1.400,- za pár. Na programu je tvoření, biblické tance  
a čas pro vás dvě. V ceně je ubytování, plná penze, pomůcky. Vhodný věk 

dcery je 8 – 15 let. 
• Mládež děkanátu Hranice zve na další MLÁDEŽNICKÝ PÁTEK – 21.10. 

Začátek je v 17:30 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích. Můžete se těšit 

na studentskou mši , společnou modlitbu růžence a na faře na popovídání. 
• V sobotu 22. října budeme pokračovat poutí na Svatý Hostýn. Odjezd je v 7:47 

ze zastávky pod farou -bus 950. Z Bystřice půjdeme pěšky na Svatý Hostýn 

kde nás čeká mše svatá v bazilice v 11:15 – celebruje otec Pavel Fiala. 
Po  mši si můžete prohlédnou krov baziliky. Odjezd z Bystřice je v 15:40 
Pokud se nemůžete tak brzy ráno dostat do Hranic, můžete v pátek přespat na  
faře. 
 

Co se děje v diecézi: 
 

• V roce 1926 byl vyhlášen Světový den misií – misijní neděli slavíme 23. října. 
Ve svém poselství papež František mimo jiné píše: „V letošním roce je pro 

nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik významných výročí 

pro život církve a její poslání. Je to 400. výročí založení Congregatio de 

propaganda fide (dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů) 
 a 200. výročí Díla šíření víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra 

apoštola bylo před sto lety uznáno za dílo ‚papežské‘.  
Národní ředitel papežských misijních děl k tomu píše: 
Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. Z 

fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme v letošním 

roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí Lance, 

Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů korun.  
Můžete se pomodlit novénu jejíž text naleznete na www.ado.cz/2022/10/13/na-

nedeli-23-rijna-2022-pripada-svetovy-den-misii/ 
 

Noe nabízí: 

• sobota 22.10. v 16:00  živě mše svatá z kostela Očišťování Panny Marie v 

Dubu nad Moravou – celebruje Mons. Josef Nuzík. Mše je na památku násilné 

smrti kněze P. Cyrila Vrbíka. 
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