Infolist farností

Drahotuše

Jindřichov

Střítež n.L.

----------------------------------------------------------------------------------------Neděle – 23.5.2021 – Slavnost Seslání Ducha Svatého
1. čtení – Sk 2,1-11
Žl Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.
2. čtení – Gal 5,16-25
Evangelium – Jan 15,26-27; 16,12-15

Duch pravdy uvede vás do celé pravdy.
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Dnes je sbírka na církevní školy
Svátky v týdnu:
• V pondělí je svátek Panny Marie, Matky církve
• Ve středu památka sv. Filipa Neriho, kněze
• Ve čtvrtek Svátek Ježíše Krista nejvyššího a věčného kněze
• V neděli Slavnost Nejsvětější Trojice
Farnost oznamuje:
• Májové pobožnosti Po, St v Drahotuších 18hod. Dětské májové v
Drahotuších Po, St, v 16.30hod. V pátek po mši svaté.
• V neděli 30.5. odpoledne v 16:00 bude pro děti ukončení dětských
májových pobožností MaMaZas (Mariánská zahradní slavnost). Za
pěkného počasí bude za závěr táborák, buřty s sebou.
• V Jindřichově 1.sv. přijímání v neděli 30.5. v 9:30hod.
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•

Další úmysly růžencového maratonu, vyhlášeného papežem na měsíc
květen: 24. Za všechny, kteří poskytují základní služby 25. Za všechny
učitele, studenty a pedagogy 26. Za všechny pracující a podnikatele 27.
Za všechny nezaměstnané 28. Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny
29. Za všechny zasvěcené muže a ženy 30. Za církev 31. Za ukončení
pandemie a obnovu našeho sociálního a ekonomického života.
Připomínáme – každý den v 18.00 SEČ se můžete připojit v rodině nebo
na www.vaticannews.va/cs.html

Zprávy z děkanátu:
•

28.5. proběhne tradiční Noc kostelů. Do programu je přihlášen i klášterní
kostel sv. Františka v Lipníku nad Bečvou s tímto programem:
16.00-18.00 Cyklo výlet ke kapli sv. Vendelína v Oseku nad Bečvou.
Odjezd od kostela sv. Františka v 16.00
16.00-18.00 Zvířátka v lese stezka s úkoly pro děti kolem klášterního
kostela
18.00-18.10 Vyzvánění zvonů
18.30-19.15 Mše svatá v klášterním kostele sv. Františka
19.30-20.00 Loutkové divadlo Tilla-studio bez kliky
19.30-20.00 Komentovaná prohlídka klášterního kostela
20.00-20.30 Hudební vystoupení
21.00-22.15 Večer chval
22.00-22.10 Závěrečné požehnání

Co se děje v diecézi:
• Arcibiskupský kněžský seminář nabízí mladým mužům od 17.ti do 40.ti

•

let duchovní cvičení VIA v týdnu od 2. do 6. srpna. Exercie jsou
připraveny hlavně pro ty, kteří hledají svou další životní cestu. Přihlásit se
můžete do 23. července na www.knezskyseminar.cz/akce/vir/via
V sobotu 26. června 2021 přijme z rukou arcibiskupa Jana Graubnera
kněžské svěcení pět jáhnů, absolventů Cyrilometodějské teologické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Mše svatá v olomoucké
katedrále sv. Václava začíná v 9.30 a sledovat ji lze také on-line.

Noe nabízí:
•
•

28.5. ve 20.05 Noc kostelů
30.5. v 16.20 Noční univerzita p.J.Prokeš-Ponesete hojné ovoce
v 18.45 pro děti Strýček Emu

telefon o. Michal 603 314 038, email fadrahotuse@ado.cz
email pro příspěvky minarikovavladimira@seznam.cz
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