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Neděle – 20.2.2022 – 7. neděle v mezidobí 

 1. čtení – 1 Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 

Žl  Hospodin je milosrdný a milostivý.                    

2. čtení - 1 Kor 15,45-49 

Evangelium - Lk 6,27-38 

                                Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec!    

Mše svaté  
   

21.2. 
  
22.2
. 

  23.2.    24.2.   25.2.   
26.2. 

  27.2. 

Drahotuše      Pohřeb 
14:30 

  8:00 

Střítež n.L.      14-17 
adorace 

  9:30 

Jindřichov   11-17:30 
Adorace 
17:30 

     11:00 

                      Dnes v Drahotuších od 15.00 Pouť ke sv. Valentýnu. 

Svátky v týdnu: 

• V úterý svátek stolce sv. Petra, apoštola 

• Ve středu památka sv. Polykarpa, biskupa a mučeníka 

Farnost oznamuje: 

• Ve středu od 11:00 do 17:30 je ve farnosti Jindřichov adorační den. 

Bude zakončen mší svatou pro děti, kterou bude sloužit otec Jan 

Beleša. 

• V Drahotuších nebude v týdnu mše svatá. V pátek bude pohřeb v 

kapli sv. Anny. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



• Ve Stříteži bude adorační den v pátek od 14:00 do 17:00 poté 

následuje bohoslužba slova. 

• 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.) 

• Blíží se nám opět postní doba. Také letos jsou připraveny postní 

kapky letos je tématem RODINA. Můžete se těšit na vybrané úryvky 

z katechézí papeže Františka. Inspirace letos připravil světící 

olomoucký biskup Josef Nuzík, který vede v české biskupské 

konferenci pastoraci rodin. P. Martin Holík – ředitel rádia Proglas 

natočil vybrané části z papežské exhortace Amoris Laetitia – O lásce 

v rodině. Letos je obsah doplněn o nahrávky všech postních písní z 

Kancionálu. Další podrobnosti na www. postnikapky.cz. 

 
Zprávy z děkanátu: 

• Připomínáme páteční Večer chval, který je v Hranicích od 18:30 a 
pořádá ho mládež. 
 

Co se děje v diecézi: 

• Arcidiecézní Centrum pro rodinný život zve na oblíbené obnovy pro 

seniory na poutních místech i v letošním roce. Velehrad v termínech: 9.-11. 

května - P. Miroslav Jáně, 25.-28. září P. Jan Mach Svatý Hostýn: 13.-15. 

června P. Milan Palkovič, 3.-5. října P. Milan Glaser. Více informací na 

www.rodinnyzivot.cz pod záložkou Pro seniory. 

• Arcidiecézní CPR také pořádá postní duchovní obnovu pro muže. 

Proběhne 26. března od 9:00 do 17:00 v klášteře dominikánů a povede ji P. 

Karel Skočovský ze Zábřehu. Téma: Muž jako syn, bratr, ženich a otec. 

Cena 190,- Kč na místě před akcí. Kontaktní osoba: Mdr. Josef Záboj, tel. 

587 405 292, e-mail: zaboj.josef@ado.cz 

• Další postní duchovní obnovu pořádají sestry fantiškánky a bratři 

františkáni pro mladé lidi lidi od 18 do 30 let. Proběhne na Velehradě  od 

11. do 13. března. Téma: Vyšel mu vstříc. Otevřít se v uzavřeném světě. 

Přihlašovat se můžete na e-mailu: frantiskanskaobnova@seznam.cz. Více 

informací: www.ofm.cz/2022/02/12/zveme-mlade-lidi-na-frantiskanskou-

duchovni-obnovu  

• 17. února zemřel ve věku 74 let ostravko-opavský biskup František Václav 

Lobkowicz.  
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