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Neděle – 6.11.2022 – 32. neděle v mezidobí 
 

1. čtení – 2 Mak 7,1-2.9-14 

Žl Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.                                                                                                                                                                                                                                             

2. čtení - 2 Sol 2,16-3,5 

Evangelium – Lk 20,27-38 

Bůh není Bohem mrtvých, ale živých.  

Mše svaté     

  7.11.   8.11.   9.11.  10.11.  11.11.  12.11.  13.11. 

Drahotuše   8:00     17:00  Milenov 
17:00 

    8:00 

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

Jindřichov    16:30         11:00 

                     Dnes je sbírka na Charitu       

Svátky v týdnu: 

• ve středu Svátek posvěcení lateránské baziliky 

• ve čtvrtek památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

• v pátek památka sv. Martina, biskupa 

• v sobotu památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka 

Farnost oznamuje: 
Dnes v 15:00 v Drahotuších dušičková pobožnost.  

• Dnes je výměna růžencových lístků v Drahotuších. 

• Ve Stříteži a Jindřichov 9.11. návštěva nemocných od 13:00 hod. 
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Infolist farností 



• V neděli 13.11. v Jindřichově vycházka s modlitbou nad dědinou sraz ve 

14:30hod u kostela. 

• Setkání nad Biblí pro Drahotuše ve středu v 18:00hod na faře v Drahotuších. 
Setkání nad Biblí Střítež a Jindřichov ve čtvrtek po mši svaté asi 18:20 na faře 

ve Stříteži. 

Zprávy z děkanátu:  

• Charita Hranice organizuje v sobotu 12. listopadu Potravinovou sbírku. 
Bude v hypermarketu Albert od 8:00 do 18:00. Pro tuto akci hledají 

dobrovolníky. Ostatní mohou pomoci darováním trvanlivých potravin. 
Děkujeme 

• CPR Jitřenka zve  na akce v listopadu: 
- rodiče s dětmi jsou zváni každé úterý (kromě 8.11.) na Úterky na faře,  
vždy od 16:00 do 18:00. V rámci tohoto setkání je možné se připojit k 

modlitbám matek od 17:00. Na 15.11. je plánováno povídání a cesta za  
sv. Martinem – vezměte si s sebou lucerničky. 
- v pondělí 14. 11. od 17:30 bude na faře v Hranicích přednáška Pavla 

Mečkovského – téma - Jak se stát povzbuzujícím rodičem. Cena 100,- a 

přihláška je nutná přes email. 
- 20. 11. proběhne na faře v Drahotuších od 14:00 Odpoledne s deskovkami. 
- 24.11. adventní tvoření od 15:30 výroba adventních věnců – vezměte si 

korpus a svíčky. 
- 28.11. od 17:00 společenství Biblických tanců. 

• Bohužel je zrušen víkend pro matku a dceru kvůli malému zájmu. Víkend je 

plánován znovu na jaro. 
• Mladí připomínají : brigádu 5. 11. od 9:00 v klubovně. 

                                Týden modliteb za mládež 13.- 20.11. můžete sledovat na   
stránkách ADCM nebo na Týden modliteb za mládež 2022 - Církev.cz  

(cirkev.cz) 

                                 Arcidiecézní setkání mládeže 18.-19.11. v Olomouci 

Co se děje v diecézi: 

• Tento týden byly odlity v Pasově dva zvony pro přerovský kostel sv. Vavřince. 

Tyto zvony budou hrazeny ze sbírky, do které lidé věnovali 1,5 miliónu korun.  
Jsou však potřeba další prostředky na doplacení většího zvonu, na jejich 

zavěšení atd. Na pokrytí těchto výdajů bude 11.12. benefiční punčování na 

farní zahradě v Přerově. 
• 8.11. bude od 17:00 do 18:00 na Svatém Kopečku koncert u příležitosti 

založení hospice. 
• 11.-12.11. bude konference o evangelizaci v Olomouci. Další informace a 

přihláška na www.evangelizace.cz 

• 13.11. od 9:00 do 10:00 mše svatá u příležitosti otevření kostela sv. Michala v 

Olomouci. 

 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/220915tyden-modliteb-za-mladez-2022
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/220915tyden-modliteb-za-mladez-2022
http://www.evangelizace.cz/

