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Neděle – 3.4.2022 – 5. neděle postní 
  

1. čtení –Iz 43,16-21 

Žl  Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.                    

2. čtení - Flp 3,8-14 

Evangelium - Jan 8,1-11 

           Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí kamenem první.    

Mše svaté  
   4.4.   5.4.   6.4.    7.4.    8.4.   9.4.   10.4. 

Drahotuše   14:00 
Pohřeb 

   17:00 17:00 
Milenov 

 8:00 

Střítež n.L. 17:30    17:30    9:30 

Jindřichov    16:30      11:00 

 Svátky v týdnu: 

• Příští nedělí – Květnou – začíná svatý týden 

 

Farnost oznamuje: 
• Dnes je výměna růžencových lístků. 

• V úterý 5.4. nebude mše svatá ráno.  

• Znovu připomínáme možnost svaté zpovědi dnes od 14:00 do 16:00 

v Drahotuších, zítra od 17:00 do 17:45 ve Stříteži  

• Ve středu od 15:45 do 16:30 zpovídání v Jindřichově. P. Michal  

Otec P. Petr utíkal bude až 13.4.22 nyní je nemocen. 

• V Drahotuších se nezapomeňte přijít podívat na školní  jarmark v pátek 

8.4.  podrobnosti v minulém infolistu. 
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Jindřichov 

Infolist farností 



 

Zprávy z děkanátu: 

• Došlo ke změně pracovní doby v centru pomoci Ukrajině, které je 

otevřeno v Hranicích v bývalém objektu „Bonver“, 

Provozní doba – Po až Pá 8:00-10:00 a 15:00-19:00 

                            So a Ne 8:00-12:00 

Můžete také pomoci finančním příspěvkem na účet:  

27-6448390227/0100   variabilní symbol 911 

 

 

Co se děje v diecézi: 

• Připomínáme si 100 let od úmrtí blahoslaveného Karla 

Habsburského. 

• Česká křesťanská akademie a Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 

zvou na přednášku P. Vojtěcha Kodeta OCarm. S názvem „Život 

 v pravdě“. Uskuteční se ve středu 6. dubna 2022 od 19.00  

v prostorách gymnázia - v 18.00 bude P. Kodet sloužit studentskou 

mši svatou v kostele sv. Jana Křtitele.  

• Společenství vdov a vdovců nabízí svým členům i příznivcům pobyt 

na Svatém Hostýně. 20.-22.dubna v poutním domě č.3. 

Ve středu se bude možné ubytovat od 13:00 a začíná se v 18:00 

společnou večeří. Přihlášení na tel. 739 342 639, e-mail: 

janec.jani@seznam.cz, Cena 1.750,- (2lůžk.pokoj) nebo 1.850.- 

(1lůžk.pokoj). Členové společenství mají 100,- slevu. 

• V olomouckém Arcibiskupském paláci bude zahájena vernisáží ve 

čtvrtek 7. dubna v 17:00 výstava sbírky křížů manželů Hojgrových. 

Potrvá do 4. června. Netradiční je spojení se středověkou poezií – 

překladem básní „Salve mundi salutare“- „V kříži najdu vše, co 

hledám“, kterou vydal biskup J. Hrdlička. Více na 

www.arcibiskupskypalac.cz 

• V pátek 8.4. bude v Kroměříži pouť ke cti Panny Marie Bolestné a v 

9:30 bude mši svatou v chrámu sv. Mořice celebrovat arcibiskup  

J. Graubner. 

 
telefon o. Michal 603 314 038, email fadrahotuse@ado.cz 
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