Infolist farností
Drahotuše, Střítež n. Ludinou
a Jindřichov
Telefon 603 314 038,email fadrahotuse@ado.cz
Neděle – 7.2.2021 5. neděle v mezidobí
1. čtení – Job 7,1-4.6-7
Žl Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
2. čtení – 1 Kor 9,16-19.22-23
Evangelium – Mk 1,29-39 Uzdravil mnoho nemocných
s rozličnými chorobami.
Mše svaté
8.2.
9.2.
10.2. 11.2.
12.2.
13.2. 14.2.
Drahotuše
17.00 17.00 8:00
Střítež n.L. 17.30
17.30
9:30
Jindřichov
16.30
11:00
V úterý 9.2. v Drahotuších mše svatá není.
Svátky v týdnu:
• Ve středu slavíme památku sv. Scholastiky, panny
• Ve čtvrtek je památka Panny Marie Lurdské
Farnost oznamuje:
• Příští neděli - 14.2. bude sbírka pro potřeby farnosti.
• Další neděli – 21.2. je sbírka na Haléř sv. Petra
• V neděli 24.1. jsme slavili den Božího slova. Sbírka byla na podporu
Biblického apoštolátu. Z farnosti Drahotuše 2950kč, Střítež nL 4070kč,
Jindřichov 1070kč.
• Tříkrálová sbírka letos proběhla velmi omezeně, přesto se v hranickém
děkanátu podařilo vybrat 747.684,-- korun. Charita Hranice děkuje všem
dárcům. O příspěvcích ve Stříteži a Jindřichově jsme Vás již informovali.
Zbývají Drahotuše a přilehlé obce. Za organizaci sbírky v Drahotuších
děkujeme rodině Těšíkové, ve Velké sl. Martině Valentové a do Milenova
paní Marii Skalické. Jednotlivé obce přispěly takto:
Drahotuše 12.376.-- Kč, Velká 9.320.-- Kč, Lhotka 970,-- Kč
Milenov 5.804.-- Kč Klokočí 4.615.-- Kč Hrabůvka 3.071.-- Kč a
Radíkov 3.464.—Kč
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•

Výměna růžencových lístků neproběhne. Pokračujte, prosím, v modlitbě
desátků dle rozpisu, který jste dostali.

•

V sobotu 6.2. oslavil 42. narozeniny P. Martin Vévoda, který před časem
působil i v naší farnosti. Pamatujme na něj v modlitbě. Ať Pán žehná jeho
práci, nyní ve farnosti Zdounky a okolí.

•

11.2. bude v Drahotuších otevřena lurdská kaple od 9 do 17 hodin na
oslavu svátku Panny Marie.

•

23.2. má farnost Jindřichov adorační den, zapisujte se v sakristii.

•

PÁTÝ STUDENTSKÝ PÁTEK - 12. února 2021 se uskuteční
v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích Studentský pátek
konaný mládeží děkanátu Hranice. Naším milým hostem tentokráte
bude otec Petr Utíkal.

Zprávy z děkanátu:
• Stále se můžete přihlásit k celoroční hře Poznej děkanát Hranice,
připojit se mohou nejen rodiny, ale i jednotlivci. Přihlášky na
cprhranice@ado.cz
• CPR Jitřenka zve na další akce pořádané k Národnímu týdnu manželství.
Kromě minule zveřejněného video semináře manželů Smékalových je to:
Cesta manželů, která proběhne 9.2. v Arboretu Hranice mezi 16 a 17
hodinou. Vchod z Jurikovy ulice. Téma: Pět jazyků lásky.
Seminář „Mezigenerační vztahy“, který bude on line 15.2. od 19. hodin.
Na tento seminář je třeba se přihlásit na mail cprhranice@ado.cz
Příspěvek je 80,- korun
• Dále jsou zde nabídky jiných center pro rodinu:
Mše svatá pro rodiny a za rodiny 9.2.v Katedrále sv. Václava
Odkaz na FB: https://www.facebook.com/events/412130606782238
odkaz na web: https://olomouc.dcpr.cz/programy/pro-rodiny.html
• Valentinská pouť 14.2. od 10.00 na televizi Noe
• Maminky z Lipníka připravily on line domácí karneval. Udělejte si s
dětmi masky, zatančete si, ale hlavně se vyfoťte a max 3fotky pošlete na
falipniknb@ado.cz. Zaslané fotografie pak budou k vidění na stránkách
farnosti www.farnostlipnik.cz
Co se děje v diecézi:
• Přichází postní doba a na toto období pro nás farnost Dolní Němčí
připravila pastorační aktivitu pro přípravu na velikonoce s názvem
„Postní kapky“ na téma Boží milosrdenství. Prostřednictvím mobilní
aplikace, mailu, SMS nebo webové stránky můžete každý den dostávat
krátké inspirace. Více na www.postnikapky.cz
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