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

Neděle – 30.1.2022 – 4. neděle v mezidobí 
  

1. čtení – Jer 1,4-5.17-19 

Žl  Ústa má budou vyprávět o tvé spravedlnosti.         

2. čtení – 1 Kor 12,31-13,13 

Evangelium - Lk 4,21-30 

                  Jako Eliáš a Elizeus i Ježíš byl poslán nejen k Židům.    

Mše svaté  
   31.1.   1.2.   2.2.    3.2.   4.2.   5.2.   6.2. 

Drahotuše       17:00 14:00 
Pohřeb 

 8:00 

Střítež n.L.         9:30 

Jindřichov          11:00 

     Svátky v týdnu: 

• v pondělí památka sv. Jana Boska, kněze 
• ve středu svátek Uvedení Páně do chrámu 
• v sobotu památka sv. Agáty, panny a mučednice 

 

Farnost oznamuje: 
• V neděli 6.2.2022 ve farnostech bude žehnání hromničních svící. 

V Drahotuších možnost si i koupit po mši.  

• Z podnětu papeže sv. Jana Pavla byl v roce 1993 vyhlášen světový den 
nemocných. Slavíme ho 11. února na svátek Panny Marie Lurdské. Ten den se 
Panna Maria zjevila v roce 1858 v Lurdech. Matice cyrilometodějská nabízí u 
příležitosti tohoto dne za výhodnou cenu titul „Knížka modliteb pro nemocné“. 
Modlitba přináší útěchu a posilu ve všech životních situacích a také v nemoci a 
bolesti. Tato brožurka obsahuje kromě modliteb také stručné uvedení do svátosti  
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Drahotuše 
 

Jindřichov 

  Infolist 
farností 



smíření a svátosti pomazání nemocných.  K vydání připravil Mons. Josef Hrdlička 
a předmluvu doplnil arcibiskup Mons. Jan Graubner. Cena po slevě bude 15,- Kč. 
Objednat můžete na odkaze                                               
https://www.maticecm.cz/act=nabidka&id=6b57746e61474f556232706e636e4756
624a396e596d686f                      Tato nabídka platí do 31.3.2022 

• Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži nabízí ubytování pro větší skupiny od 60 
osob. Ubytování je možné o víkendech a prázdninách. Více informací na 
babukova@agkm.cz nebo na kosarek@agkm.cz případně na tel. 573501133 

 
Zprávy z děkanátu: 

• V sobotu 5. února zveme matky z děkanátu a okolních farností na Hromniční pouť 
obětovanou za matky a jejich děti. 
Pouť je připravena ve farním kostele nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích. 
Program 9:15 modlitba radostného a bolestného růžence. 10:00 mše svatá s 
žehnáním svící a průvodem matek kolem oltáře. Od 13:00 odpolední setkání, 
promluva, adorace, svátostné požehnání. Svátost smíření od 9:00. Větší skupiny 
matek ať se přihlásí do čtvrtka 3. února na e-mail farasobechleby@seznam.cz 

• V únoru slavíme Národní týden manželství. V našem děkanátu putujeme do 
farností, kde se nachází obraz nebo socha sv. Valentýna. Letos se bude Pouť 
manželů  konat v Drahotuších. Akce proběhne v neděli 20.2. od 15:00 Po adoraci 
bude setkání a beseda s manžely Hlavicovými z Val. Meziříčí 

• V sobotu 26. února od 9:00 do 12:00 pořádá CPR Jitřenka výlet pro ministranty a 
scholy na pevnůstku Fort Křelov – za Olomoucí. Program je vhodný pro děti 
školního věku. Doprava vlastní. Děti budou mít vstup zdarma a rodiče asi 50,- Kč. 
Je možno poobědvat v restauraci Citadela. Zájemci se mohou přihlásit do 18.2. 
na cprhranice@ado.cz kde najdete také více informací. 
 

Co se děje v diecézi: 
• Pro seniory připravily naše poutní místa Velehrad a Svatý Hostýn v letošním roce 

oblíbené duchovní obnovy. 
Na Velehradě - 9.-11. května s P. Miroslavem Jáně a 25.- 28. září s P. Janem 
Machem. 
přihlášky na tel. 572 571 420,  mob. 733 741 896, e-mail velehrad@stojanov.cz 
Na Svatém Hostýnu – 13.-15. června s P. Milanem Palkovičem a 3.-5. října s P. 
Milanem Glasrem.   
Příhlášky na tel. 573 381 693, e-mail matice@hostyn.cz  
Více informací na www.rodinnyzivot.cz pod záložkou pro seniory. 

• Cyrilometodějská teologická fakulta nabízí pro zájemce z řad veřejnosti večerní 
studium „Studium spirituality II“. Kurz bude každé úterý od 17:35 od 22.2 do 
10.5.2022. Podmínky přijetí uchazeče do programu: Přihláška do programu přes 
Portál CŽV: https://www.cmtf.upol. cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani/ 
Délka a cena kurzu: Jeden semestr — 300Kč Další informace: Referentka CŽV 
Mgr. Edita Lukášová, e-mail: edita.lukasova@upol.cz, tel.: 585 637 174   

• Pastorační dům Velehrad v Itálii v obci St. Martin nabízí duchovně rekreační 
pobyty. V blízkosti velký lyžařský areál a běžkařské trasy. Příspěvek na pobyt od 
17 eur za osobu a noc. Děti a mládež do 17ti let sleva 10%. Rezervace na 
stránkách www.pdvelehrad.cz 

• 4.-6. března pořádá AG Kroměříž postní duchovní obnovu pro mladé do 30ti let 
„Kurz Filip“. Cena celého kurzu je 500.- Kč. Příhlášky do 25. 2 na agkm.cz v 
sekci aktuálně na baneru. 
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