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

Neděle – 13.2.2022 – 6. neděle v mezidobí 
  

1. čtení – Jer 17,5-8 

Žl  Blaze tomu, kdo svou naději vložil do Hospodina.                   

2. čtení - Kor 15,12.16-20                                                                

Evangelium - Lk 6,17.20-26                                                                           

                                     Blahoslavení, vy chudí! Běda vám, boháči!    

Mše svaté  
   14.2.   15.2.   16.2.    17.2.   18.2.   19.2.   20.2. 

Drahotuše   8:00    17:00 Velká 
17:00 

 8:00 

Střítež n.L. 17:30    17:30    9:30 

Jindřichov    16:30      11:00 

Farnost oznamuje: 

• Ve středu 16.2. po mši svaté proběhne v Jindřichově na OÚ setkání pastorační rady 
a skupinky ohledně synody. Své dotazy a připomínky prosím sdělte členům 
pastorační rady. 

• Synodalni setkání pro všechny skupinky našich farností proběhne v pátek 18.2. po 
mši svaté v Drahotušich.  

• Při stále trvajícím úklidu na faře se našly náplně do tiskárny, (Canon NP1215,) 
(Canon NP 1015/1218/1318/1510/1520) Kdo by měl zájem, dejte vědět. 

• V týdnu od 21.2.-25.2. bude P. Michal na exerciciích. V případě potřeby se obraťte 

na farnost Hranice (P. František Dostál 733 742 872), (P. Milan Maštera 733 
742 862). Nebo na farnost Jezernice. (P. Petr Utíkal 736 522 840.) 

• Od 14. do 20. února slavíme národní týden manželství. Nechte se inspirovat, jak ze 
svého dobrého manželství udělat ještě lepší nebo obnovit to, co se časem ve 
vztahu vytratilo. Ve valentýnském týdnu každý rok společně oslavujeme, jak moc 
pro nás manželství znamená.  
Mnohem více podnětů naleznete na http://www.tydenmanzelstvi.cz.  

   Strana 1 z 2  

Drahotuše 
 

Jindřichov 

  Infolist 
farností 

http://www.tydenmanzelstvi.cz/


• Nezapomeňte, že náš děkanát pořádá Pouť manželů k sv. Valentýnovi právě 20, 
února v kostele v Drahotuších od 15:00. Začíná se adorací a potom je na faře 
beseda s manželi Hlavicovými z Valašského Meziříčí. Téma besedy: Ztráty a 
nálezy v našem manželství.  
A ještě úvaha herce Jana Potměšila o manželství: 
Nikdy jsem netušil, že manželství může být tak úžasný rozměr bytí. Vyrůstal jsem 
v tradiční rodině, rodiče se mají rádi už čtyřicet dva let, a proto jsem nikdy 
nepochyboval o tom, že je to správný model, ale prakticky jsem si to neuměl 
představit. Nevěděl jsem, že by bylo možné potkat ženu, se kterou bych toužil 
spojit svůj příběh a založit rodinu, Jsem šťastný, že teď už to vím. 

 
Zprávy z děkanátu: 
 

• Mládež děkanátu Hranice zve na Večer chval, který je připraven na 25. února v 
kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích od 18:30 
Večerem provede kapela Ignite worship z Kroměříže. Přijdte společně s mladými 
oslavit Pána zpěvem, modlitbou nebo třeba 
 i tancem. Ve farním kostele jste také zváni ke společnému slavení mše svaté od 
17:30 . Kapela Ignite (z angl. Zažehnout), provází chválové večery v Kroměříži a 
v repertoáru má české, slovenské a také vlastní písně. 

• CPR Jitřenka připomíná také akci Výlet na Fort Křelov. Je to akce pro děti ve věku  
6 – 12 let a jejich rodiče, kteří je dovezou. Více informací na cprhranice@ado.cz 
 

 

Co se děje v diecézi: 
 

• Cyrilometodějská křesťanská akademie, regionální pobočka Olomouc společně s 
místní akademickou farností a Vysokoškolským katolickým hnutím zve všechny 
zájemce na přednášku Mons. Tomáše Halíka „Návrat, nebo proměna 
náboženství?“. Uskuteční se ve středu 23. února 2022 od 17.00 v aule Filozofické 
fakulty Univerzity Palackého (Křížkovského 10).                                        
Přednáška se zaměří na tři podoby náboženství v současné společnosti – politickou 
ideologii, netradiční spiritualitu a víru jako téma postmoderní filozofie. Sledovat ji 
lze také on-line, prostřednictvím streamu na adrese servisff.upol.cz/stream.         
Po skončení bude Mons. Halík od 19.00 sloužit studentskou bohoslužbu v kostele 
Panny Marie Sněžné. 

• Je tu další, v pořadí již čtvrtá, výzva k vytvoření sítě společné modlitby. Tentokrát 
za člověka, kterého pošle sám Pán. Modlitební síť probíhá v rámci projektu Vlčí 
doupě, který se věnuje evangelizační a pastorační činnosti v on-line prostoru. 
Zapojit se může každý! Stačí se přihlásit do neděle 13. února 2022 na e-mailu 
vlcidoupe7@gmail.com nebo prostřednictvím aplikace Vlčí doupě pro zaslání 
kartičky s modlitbou. 

 
Noe nabízí: 

• Neděle 13.2. ve 20:05 Dokořán – uvádí P. Marian Pospěcha  
• V pondělí 14.2. ve 20:20 Na pořadu rodina – Mladé manželství v dnešní době 

http://servisff.upol.cz/stream/
https://vlcidoupe.cz/
https://vlcidoupe.cz/
mailto:vlcidoupe7@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.hofirek.vlcidoupe

