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Neděle – 30.10.2022 – 31. neděle v mezidobí 
 

1. čtení –Mdr 11,22-12,2 

Žl Budu velebit tvé jméno, můj Bože, Králi.                                                                                                                                                                                                                                            

2. čtení - 2 Sol 1,11-2,2 

Evangelium – Lk 19,1-10 

Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo. 

Mše svaté     

 Po 
31.10. 

Út 
1.11. 

St 
2.11. 

Čt 
3.11. 

Pá 
4.11. 

So 
5.11. 

Ne 
6.11. 

Drahotuše   8:00  8:00    17:00 Velká 
16:30 

    8:00 

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

Jindřichov   16:30 16:30         11:00 

 Svátky v týdnu: 

• v úterý slavnost Všech svatých 

• ve středu Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 

• v pátek památka sv. Karla Boromejského, biskupa 

 

Farnost oznamuje: 

• Příští neděli v 15:00 v Drahotuších dušičková pobožnost. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

 

Infolist farností 



Zprávy z děkanátu:  

• V sobotu 19. listopadu se v Hranicích setkají varhaníci našeho děkanátu. 
Na programu je od 15:30 přednáška a diskuze – na faře, následuje v 17:30 
mše svatá v kostele Stětí sv. Jana Křtitele a poté od 18:30 neformální 

posezení. 
Na mši svatou jsou zváni všichni farníci. 

• Mladí děkanátu Hranice zvou na brigádu do budoucí klubovny (sklep 

hranické fary)  a to 5.11. od 9:00. Vezměte si pracovní oblečení a rukavice.  

• Nejdůležitější událostí v měsíci listopadu je Týden modliteb za mládež   
od 13. do 20.11., který vyvrcholí Arcidiecézním setkáním mládeže 
 v Olomouci. Program začne už v pátek 18.11. Protože by tento den měl být 

Mládežnický pátek, uděláme si jej netradičně společně v Olomouci na setkání 

mládeže. Společný odjezd bude v 16:45 vlakem. 

 

Co se děje v diecézi: 
• Cenu Charity ČR obdržel v pátek 21. října 2022 po bohoslužbě v katedrále 

sv. Víta, Václava a Vojtěcha pražský arcibiskup Jan Graubner. Byl 

nominován arcidiecézní charitou Olomouc, kterou jako olomoucký 

arcibiskup podporoval. 
• Arcidiecézní charita Olomouc pořádá akci „Vánoční balíček pro Ukrajinu“. 

Do tohoto projektu se můžete zapojit také. Jedná se o přípravu balíčku v 

hodnotě do 2.000,- korun, který bude odvezen konkrétním dětem na 

Ukrajinu. 
Více informací naleznete na www.darek.charitaproukrajinu.cz  

• Blíží se svátek sv. Martina. Můžete se na tento den vydat do Olšanských hor 

(Olšany u Šumperka) na tradiční poutní mši která začne ve 14:00 v kapli 

tohoto světce. Příjezd je po polní cestě od Horních Studének – což je cca 2,5 

km. Za mokra nutno dojít pěšky.   
 

Nové knihy: 
 

• Nakladatelství Paulinky doporučuje novinku „Zkrátka modlitba“ - kurz pro 

samouky. Praktická příručka pro ty, kdo chtějí proměnit svůj modlitební 

život, ale i pro ty, kdo by se chtěli modlit, ale nevědí, jak začít.  
 

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

„Lásku bez kříže nenajdeš, kříž bez lásky neuneseš.“   (Jan Pavel II) 

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

 603 314 038       fadrahotuse@ado.cz       www.farnostdrahotuse.cz  
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