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Neděle – 23.10.2022 – 30. neděle v mezidobí 
 

1. čtení –Sir 35,15b-17.20-22a (řec. 12-14.16-18) 

Žl Hle, ubožák zavolal a Hospodin slyšel.                                                                                                                                                                                                                                           

2. čtení - 2 Tim 4,6-8.16-18 

Evangelium – Lk 18,9-14 

 Celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus.         

Mše svaté     

   24.10.  25.10.  26.10.   27.10.  28.10.   29.10.  30.10. 

Drahotuše   8:00            8:00 

Střítež n.L.  17:30            9:30 

Jindřichov             11:00 
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Slavnost všech svatých a vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

den Drahotuše Střítež nad 
Ludinou 

Jindřichov 

1. Listopadu 8:00 18:30 16:30 mše i 
pobožnost pro 

děti 

2. Listopadu 8:00 18:30 + 
dušičková 
pobožnost 

16:30 + 
dušičková 
pobožnost 

6. listopadu 15:00 
dušičková 
pobožnost 

  

Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



Svátky v týdnu: 

• v pátek svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů 

Farnost oznamuje: 
 

• V pátek 28.10. je státní svátek. Spolčátko na faře nebude. 

• Návštěva nemocných Střítež, Jindřichov až  9.11. od 13:00 

• Návštěva nemocných Drahotuše 4.11. od 13:00 

• Mše svaté od 26.10. do 29.10. nebudou. O. Michal vybírá dovolenou. 

V případě nutnosti volejte P. Petr Utíkal 736522840, nebo 

děkan P. František Dostál. 

• V neděli 30.10. se opět mění čas. Vracíme čas o hodinu zpět.  

Nezapomeňte si opravit hodiny ať přijdete správně na nedělní mši. 

 

 

Co se děje v diecézi: 

• Odpustky, které je běžně možné získat v dušičkovém týdnu od 1. do 8. 

listopadu spojené s návštěvou hřbitova, je letos, stejně jako v předchozích 

letech (a až do roku 2026) možné získat také v týdnu před dušičkami od 25. 

10. do 31. 10. Podmínky: 

Nemožnost navštívit hřbitov v běžném týdnu modliteb za zemřelé od 1. do 8. 

listopadu; 

v daný den 

- návštěva hřbitova, 

- modlitba za zesnulé, 

- modlitba na úmysl Svatého Otce, 

- vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu, 

- svaté přijímání; 

a v okruhu těchto dní svátost smíření.  

• Škola liturgiky pořádá on-line kurz „Pravá a heretická liturgie a víra“. 
Přihlásit se můžete do 1.11. a cena kurzu je 250 korun.  
Termíny setkání jsou: 3., 17., 24. 11., 1. a 8. 12. od 20:00 do cca 21:20.  
Více na www. Liturgie.cz/skola-liturgiky/a/prava-a-hereticka-liturgie-a-vira 

• Vstaň a pojď - duchovní obnova pro dívky 18 – 30 let. 
Milosrdné sestry sv. Kříže zvou 11.- 13. listopadu 2022 do kláštera Sester 
těšitelek Rajhrad u Brna. Přihlášky do 31.10. na: duchovniobnova@seznam.cz 

u sestry Emanuely Vévodové.  
 

 

 

http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/prava-a-hereticka-liturgie-a-vira

