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

Neděle – 6.2.2022 – 5. neděle v mezidobí 
  

1. čtení – Iz 6,1-2a.3-8 

Žl  Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.         

2. čtení – 1 Kor 15,1-11 

Evangelium - Lk 5,1-11              Nechali všeho a šli za ním.    

 

Mše svaté  
    7.2.   8.2.   9.2.    10.2.   11.2.   12.2.   13.2. 

Drahotuše   8:00    17:00 Milenov 
17:00 

 8:00 

Střítež n.L. 17:30    17:30    9:30 

Jindřichov    16:30      11:00 

                Dnes žehnání hromničních svící           

 

Svátky v týdnu: 
 

• ve čtvrtek památka sv. Scholastiky, panny 
• v pátek Panna Maria Lurdská 

 

Farnost oznamuje: 

• Dnes je výměna růžencových lístků   

• Ve Stříteži 10.2. bude udělována svátost Pomazání nemocných při mši svaté 17:30. 
Zpovídání před přijetím svátosti bude již od 17:00hod. 

• Děkuji všem ve farnostech za úklid betlémů a stromků po Vánocích. 
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Drahotuše 
 

Jindřichov 

  Infolist 
farností 



 
Zprávy z děkanátu: 

• CPR Jitřenka zve na další zajímavou akci. Je třeba se na ni přihlásit co nejdříve, 
protože bývá rychle obsazená. Je to již třináctý ročník pěší pouti otců a dětí, která 
se koná od 24.6. do 26.6. Začíná se na Velehradě a končí se mší svatou na Svatém 
Hostýně. Každý den se putuje asi 20 km. Pořadatelé vzkazují, že mají z minulých 
ročníků zkušenost, že tuto vzdálenost zvladají i šestileté děti. Poutníky doprovodí 
P. Jiří Putala. Více informací a přihlášky zde: 
https://rodinnyzivot.cz/2022/02/02/13-pesi-pout-otcu-a-deti/ 
 

Co se děje v diecézi: 
• Jak jsme psali minulý týden, budeme 11. února slavit Světový den nemocných. 

Letos to bude již po třicáté. V neděli 13.2. bude mše svatá za pacienty, jejich 
blízké, sestry, nemocniční kaplany a všechny, kdo se starají o nemocné a umírající. 
Slavit ji bude biskup Josef Nuzík. Začne v 10:00 v katedrále sv. Václava v 
Olomouci a bude ji vysílat tv Noe. 

• 12. března od 9:00 v tělocvičně gymnázia J.A. Komenského v Uherském Brodě 
proběhne již osmý ročník florbalového turnaje vícečlenných rodin. Přihlásit se 
mohou rodiny, ve kterých jsou alespoň tři děti na základní škole. S nimi rodiče 
utvoří 5ti členné družstvo. Pokud má rodina více dětí základní školou povinných, 
mohou nastoupit jako náhradníci. Zápisné za rodinu je 350.- Kč. 
Přihlásit se můžete nejpozději do 6.3. u P. Jindřicha Peřiny na  
jindrich.perina@atlas.cz nebo na tel. 604 980 955. Občerstvení zajištěno. Nutná 
obuv se světlou podrážkou a vlastní hole výhodou. 

• Příští neděli bude na Velehradě zimní pouť k výročí úmrtí sv. Cyrila 
 

 
• Duchovní cvičení na Velehradě – do září 2022 

4.3. - 6.3. Postní duchovní obnova pro všechny P. Radek Sedlák 
11.3. - 13.3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty P. Pavel Hofírek 
18.3. - 20.3. Rekolekce pro katechety a animátory far. společenství Mons. V. Šíma 
21.3. - 23.3. Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty P. Pavel Hofírek  
25.3. - 27.3. Duch. cvičení nejen pro členy Matice svatoantonínské P. M.Herold SJ 
7.4. Jednodenní duchovní obnova pro zaměstnance Charity Mons. Vojtěch Šíma 
9.5. - 11.5. Duchovní obnova pro seniory P. Miroslav Jáně 
20.5. - 22.5. DO pro lektory i zájemce o B. slovo v praktickém životě P. 
M.Pospěcha  
19.6. - 25.6. Duchovní cvičení pro řeholní sestry P. Gorazd Krušina Opraem 
17.7. - 21.7. Duchovní cvičení pro všechny Mons. Aleš Opatrný  
21.7. - 24.7. Duchovní cvičení pro lékaře a zdravotníky Mons. Aleš Opatrný  
2.8. - 6.8. Duchovní cvičení pro všechny Mons. Josef Žák  
7.8. - 12.8. Duchovní cvičení pro vysokoškoláky P. Michal Altrichter SJ  
15.8. - 19.8. Letní katechetický mini kurz Centrum pro katechezi Olomouc  
14.9. - 17.9. Duchovní cvičení pro všechny P. Miloslav Kabrda  
25.9. - 28.9. Duchovní obnova pro seniory P. Jan Mach  

 

Noe nabízí: 
• Od pátku 11.2. začíná nový seriál Kaplani naděje. První díl je od 21:30 

Pokračuje pak každý den ve večerních hodinách. 
• V sobotu 12.2. můžeme zhlédnout Rok 2021 s papežem Františkem od 18:30 
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