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Neděle – 13.11.2022 – 33. neděle v mezidobí 
1. čtení – Mal 3,19-20a 

Žl Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.                                                                                                                                                                                                                                              

2. čtení - 2 Sol 3,7-12 

Evangelium – Lk 21,5-19 

Vytrvalostí zachráníte svou duši.   

Mše svaté     

  14.11.   15.11.   16.11.       17.11.  18.11.  19.11.  20.11. 

Drahotuše   8:00     17:00       8:00 

Střítež n.L. 17:30    8:00        9:30 

Jindřichov    16:30         11:00 

Svátky v týdnu: 

• ve čtvrtek památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 

• příští neděli SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 

Farnost oznamuje: 

• Ve čtvrtek 17.11. mše svatá ve Stříteži v 8:00hod. 

• Hraje si celá rodina – v neděli 20.11. od 14.00hod. fara Drahotuše. 

Budou se hrát hry Carcassonne a šachy. 

• V Drahotuších se můžete ještě dnes od 10:00 do 17:00 podívat na výstavu 

obrazů Moniky Ošťádalové v místnosti osadního výboru. (nad poštou) 
• Poslední možnost se přihlásit na setkání mládeže, neboť končí toto pondělí. 

Přihláška na ADSM22 - Olomouc (google.com) (z organizačních důvodů, 

např. objednávka jídla) a poté zajít na registraci, kde dostanete náramek, jenž 

vám zpřístupní všechny vstupy. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeH-IsL9zeLwEW3R9OeCCZi-3d4LBKEZPnhI6CUWuYUZXzLw/viewform


• Také se můžete těšit na tradiční rozsvěcení vánočního stromu. Letos bude 

24.11. a chybět nebude jarmark a vystoupení dětí. . 

Zprávy z děkanátu:   

• V pátek 25.11. pořádá farnost Lipník nad Bečvou 15.FARNÍ PLES.  
Začátek je plánován na 20:00 v kulturním domě ECHO a letošní téma je – 

filmový večer. Přijďte zazářit na červený koberec ve večerních šatech nebo 

filmovém kostýmu. Vstupenky je možno domluvit u paní Gabriely 

Němčákové (tel: +420 605 923 083) cena 170,- korun 

• Také farnost Triangl pořádá farní ples. Na ten se můžeme těšit trochu déle - 

bude 21.1.2023 – zároveň na něm proběhne oslava 50 let zdejšího faráře P. 
 Petra Utíkala. 

• V sobotu 26. listopadu jste zváni na koncert Pěveckého sdružení moravských 

učitelů. Začátek je v 17:30 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích. 

Co se děje v diecézi: 

• Dnes začíná týden modliteb za mládež. Letošní téma ANO BOHU. 
Připojit se můžete všichni – třeba společnou modlitbou. 

• V naší diecézi pracuje také CPR Ráj, které sídlí v Pavlovicích u Přerova: 
- v pondělí 14.11. od 17:00 do 19:00  beseda PŘÍRODNÍ ZAHRADA,  

lektorka Martina Veselá. Cena je 200,-.Přihlásit se můžete na www.raj-

pavlovice.cz 

-ve čtvrtek 17.11. od 10:00 do 17:00 v Dobrčicích - den pro tatínky s dětmi  
– S TÁTOU V LESE NEBOJME SE. Cena 200,- tatínek a 100,- dítě  
od 4 do 14 roků. Více informací a přihlášky na výše zmíněném webu. 
- na úterý 6. prosince je připravena malá duchovní obnova  
s Ing. Mgr. Františkou Böhmovou, téma: O víře, důvěře a strachu. Začátek 
 v 17:30 v centru Solus, Palackého ulice 17A, Přerov. Na tuto akci se není 

potřeba dopředu objednávat, je zajištěn dostatek míst 
• Nový web pro rozlišování povolání https://www.hledampovolani.cz/ Měl by 

fungovat jako rozcestník se základními informacemi o povolání  
• Žehnání zvonů ve Staré Vodě u Libavé V kostele sv.Jakuba a sv.Anny 17.11. v 

10:30. Celebruje Mons.Josef Nuzík, doprovází soubor trubačů divize 

Lipník/B. a ZUŠ Potštát  
• 23.11. Červená středa - Společně za víru a svobodu, připojme se modlitbou a 

zapálenou červenou svíčkou. Více na www.cervenastreda.cz 

Noe nabízí: 

• 17.11. v 10:00 mše svatá na poděkování Bohu a Anežce České za dar svobody 

• 17.11. ve 12:05 debata o roli církve v listopadových událostech 1989 

• 18.11. ve 20:30 Kulatý stůl – Svoboda jako dar 
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