
Střítež n.L. 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

Neděle – 16.1.2022 – 2. neděle v mezidobí 

 
1. čtení – Iz 62,1-5 

Žl  Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech.       

2. čtení – 1 Kor 12,4-11 

Evangelium - Jan 2,1-12 

       To byl v galilejské Káně počátek znamení, která Ježíš učinil.   

 

Mše svaté  
   17.1.  18.1.   19.1.   20.1.  21.1.  22.1.  23.1. 

Drahotuše   8:00    17:00   8:00 

Střítež n.L. 16:30    17:30    9:30 

Jindřichov    16:30      11:00 
                               

Svátky v týdnu: 

• v pondělí slavíme památku sv. Antonína, opata 

• v úterý si připomeneme Pannu Marii, Matku jednoty křesťanů 

• v pátek památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice 

 

Farnost oznamuje: 

 

• Mše ve Stříteži v pondělí 17.1. bude již ve 16:30hod. 
• Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům, kteří přispěli do 

pokladniček tříkrálových koledníků. Děkujeme Vám za projevenou důvěru, 
která je pro nás ohodnocením naší celoroční práce i závazkem do dalšího 
období.    Strana 1 z 2 

Drahotuše 
 

Jindřichov 

  Infolist 
farností 



Velký dík patří všem organizátorům, malým i velkým koledníčkům a 

vedoucím skupinek, za jejich obětavou dobrovolnickou službu. 
Všem upřímné Pán Bůh zaplať!“ 

• V našich farnostech se vybralo na koledu takto: 
Střítež nad Ludinou  - 55.803,- korun, Jindřichov - 41.481,- korun.  
Drahotuše zatím nejsou sečteny, protože se ještě v některých místech bude 

koledovat. 
• Nadační fond Betlém nenarozeným prosí o „Štědrý dar pro betlémské děti 

– aby se mohly narodit.“Svým darem podpoříte azylový dům pro těhotné 
ženy v tísni v Hamrech u Hlinska. Pomozte maminkám, kterým chybí 
zázemí. Přispět můžete na účet 2100409371/2010 VS 1221 

 
Zprávy z děkanátu: 
 

• Ve čtvrtek 20. ledna v 17:00 proběhne v evangelickém kostele na 
Šromotově náměstí ekumenická bohoslužba. 

 
• CPR Jitřenka zve na tyto akce: 
• seminář pro ženy s Mgr. Irenou Smékalovou, který je plánován na 

čtvrtek 17. února. 
• Udělejte si čas a přijďte na výborný kurz Klíč ke zdravým vztahům v 

rodině. Vede lektor a rodinný poradce ing. Pavel Mečkovský M.A. 

Interaktivní 4dílný kurz se zabývá tím, jak naše původní rodinné prostředí 

ovlivňuje naše chování k dětem i naše ostatní vztahy. Nabízí principy, jak 

můžeme změnit stereotypy svého chování. Kurz začne v pondělí 21. února. 
• Víkend pro ženy na Svatém Hostýně proběhne od 25. do 27. března. 

Další informace k těmto akcím budou ještě upřesněny. 
• Nová celoroční hra pro všechny – Po stopách apoštolů.  

Hra je určena pro rodiny i jednotlivce. Čeká nás 8 etap a 12 apoštolů. 
Přihlásit k této hře se můžete na cprhranice@ado.cz. První etapa bude v 

obci Ústí – kostel sv. Petra a Pavla (leden- únor). Začátek 14.ledna. Další 

informace na www.hranice.dcpr.cz 
 

 
Co se děje v diecézi: 
 

• Celosvětová síť modliteb s papežem Františkem bude pokračovat i v 
letošním roce. Na ado.cz si můžete stáhnout modlitbu i úmysly 
/papeže a národní/ na jednotlivé měsíce roku. 

 
 
 

mailto:cprhranice@ado.cz

