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

Neděle – 23.1.2022 – 3. neděle v mezidobí/ neděle Božího  

                                                                slova  

1. čtení – Neh 8,2-4a.5-6.8-10 

Žl  Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život.        

2. čtení – 1 Kor 12,12-30 

Evangelium - Lk 1,1-4;4-14-21         Dnes se naplnilo toto Písmo.   

Mše svaté  
   24.1.  25.1.   26.1.   27.1.  28.1.  29.1.  30.1. 

Drahotuše          8:00 

Střítež n.L.        9:30 

Jindřichov          11:00 

                 Dnes je sbírka na biblický apoštolát            

Svátky v týdnu: 

• v pondělí památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 

• v úterý Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola 

• ve středu slavíme sv. Timoteje a Tita, biskupy 

• v pátek památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
 

Farnost oznamuje: 

• Z důvodu nemoci P. Michala nebudou tento týden ve všední dny mše 
svaté. 

• V Jindřichově na OÚ bude ve středu 26.1. setkání ohledně synody. 

• Charita Hranice děkuje všem štědrým dárcům. Díky vaší štědrosti byl výtěžek 
letošní Tříkrálové sbírky opět rekordní. V celém Hranickém děkanátu se ve 243 
pokladničkách vybrala částka 1.664.313 Kč. Děkujeme všem organizátorům 
sbírky v jednotlivých obcích, všem vedoucím skupinek, malým i velkým     
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Jindřichov 
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koledníčkům. Děkuji všem za skvělou spolupráci, vytrvalost a obětavost!       
Všem upřímné Pán Bůh zaplať! 

Výsledky obcí ve farnosti Drahotuše – (výsledkyJindřichova a Stříteže jsme psali minule) 
Drahotuše    7 pokladniček  41.618,--  Kč 

Slavíč    2 pokladničky    9.309,--  Kč 
Radíkov    2 pokladničky    8.588,--  Kč 

Středolesí    1 pokladnička    3.506,--  Kč 
Uhřínov    1 pokladnička    2.596,--  Kč 
Klokočí    2 pokladničky  18.400,--  Kč 

Hrabůvka    1 pokladnička  14.227,--  Kč 
Milenov    4 pokladničky  14.301,--  Kč 

Velká    3 pokladničky  20.882,--  Kč 
Lhotka    1 pokladnička    5.690,--  Kč 

Olšovec vykoledovaná částka 24 314 Kč 

• Formační setkání pro ty, kdo pečují o kostel a jeho vybavení se koná ve čtvrtek 
 27. ledna ve 20:00 on-line prostřednictvím platformy zoom nebo přes youtube. 

Setkání je tvořeno třemi malými přednáškami, které se budou týkat liturgického 

prostoru, praktických tipů pro péči o kostelní vybavení, prádlo a paramenta a 

konečně blahoslavenství pro kostelníky. Pozvání mezi přednášející přijali Mons. 

Pavel Konzbul, pomocný brněnský biskup, P. Roman Dvořák, strakonický vikář a 

Michal Brich, svatovítský kostelník. 
Setkání je určeno pro ty, kdo odemykají kostel a chystají na bohoslužbu, kdo perou 

kostelní prádlo, pečují o nádoby, svícny, kadidelnice, atd., kdo čistí či opravují 

paramenta, i pro ty, kdo sice žádnou takovou službu nekonají, ale mají rádi svůj 

kostel, chtěli by mu lépe porozumět a nahlédnout do toho, co se děje "na pozadí". 

Všechny potřebné informace naleznete na webu akce: 

http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-kostelnika.  
 
Zprávy z děkanátu: 

• CPR Jitřenka zve na Víkend pro ženy na Svatém Hostýně, který proběhne od 25. 
do 27. března. Víkendem provede Fanynka Böhmová. Cena 1.600,- ve dvou nebo 
tří lůžkovém pokoji a 1.700,- v jednolůžkovém. Cena je včetně stravy, materiálů, 
lektorky a pronájmu sálu. Přihlášky na cprhranice@ado.cz 

• Ještě doplňující informace k semináři pro ženy s Mgr. Irenou Smékalovou, který 
se koná ve čtvrtek 17. února – začátek je v 17:30 na faře v Hranicích. 
Téma – „Jak obstát v životních situacích“ aneb o pěstování charakteru, vztahů, 
výkonu a naděje. Cena 200,- korun. 

• Kurz „Klíč ke zdravým vztahům v rodině“ s ing. Pavel Mečkovským M.A. bude 
veden ve čtyřech setkáních od pondělí 21. února v Komunitním centru Otevřené 
dveře při Evangelickém kostele v Hranicích, Šromotovo nám.5  
Cena 700 Kč jednotlivec, 1000 Kč pár. Neváhejte a přihlašte se, a to nejpozději do 
15.2.2022. 

Co se děje v diecézi: 
• Světící biskup olomoucký, ale také autor duchovní literatury, překladatel poezie a 

autor řady písní v Kancionálu Mons. Josef Hrdlička oslavil dne 19.ledna 80 let . 
• 25. - 26. ledna se v prostorách Arcibiskupství pražského uskuteční 130. plenární 

zasedání ČBK, kterého se zřejmě naposledy účastní papežský nuncius arcibiskup 
Charles D. Balvo, který je nově jmenován papežským nunciem v Austrálii. 

http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/sluzba-kostelnika

