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Neděle – 1.5.2022 – 3. neděle velikonoční 
 

1. čtení –Sk 5,27b-32.40b-41 

Žl  Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.                                                                                                                                                                                                                                        

2. čtení -Zj 5,11-14 

Evangelium – Jan 21,1-19 

                                  Ježíš vzal chléb a dal jim, stejně i rybu.  

Mše svaté     

   2.5.   3.5.   4.5.    5.5.   6.5.   7.5.   8.5. 

Drahotuše   8:00     18:00   11:00 

Střítež n.L. 17:30    18:30      9:30 

Jindřichov   .  17:00 
 17:30 

  májová
19:00  

    8:00 

           Svátky v týdnu: 

• v pondělí sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 

• v úterý sv. Filipa a Jakuba, apoštolů  

 

Farnost oznamuje: 

• Dnes v Drahotuších mše svatá k sv. Floriánu s průvodem hasičů od hasičárny. 

• Dnes v 11:00 v Olšovci – mše svatá za hasiče 

• Májové pobožnosti  v Drahotuších budou vždy v 18.00 hodin a to 

ve středu pro děti a v úterý a čtvrtek pro všechny.  

• V sobotu 21. 5. pořádáme společnou pouť farností Drahotuše, Střítež n/L. a 

Jindřichov. Cílem cesty bude rodiště otce Michala - farnost a zároveň poutní 

místo Suchdol u Prostějova-Jednov; dále navštívíme poutní místo -  

Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



Horu Kalvárie u Jaroměřic a podle počasí se zastavíme také na vyhlídce 

Chochola v Hrochově. Vybírat budeme 500,- Kč (cca 350,- doprava a 150,- 

oběd). Podrobnější informace k pouti si můžete přečíst ve vývěskách farností, 

závazné přihlášky sbírá Jana Biskupová, tel. 775 690 219.  
• V Jindřichově májové ve středu přede mší svatou a v pátek 19:00hod. 

z toho dětské májové v Jindřichově 4.5., 13.5.,18.5.,27.5. Prosíme děti, aby 

si donesly kytičku pro Pannu Marii a připravily prosbu. 
• 15.5. bude v Jindřichově po mši svaté kavárna, prosíme dobrovolníky o 

nachystání sálu a také občerstvení. 
• Májové ve Stříteži večer po mši svaté, když nebude mše tak v 18:00hod. 
• V květnu bude v Drahotuších otevřena lurdská kaple – ke ztišení a modlitbě. 
• V neděli 8.5. bude první svaté přijímání dětí 3. a 4. tříd. Dochází ke změnám 

mší svatých v Jindřichově – 8:00 a v Drahotuších 11:00 
• V sobotu 30.4. si řekli v Drahotuších své ano Marie Dreiseitlová a Vojtěch 

Horák. Novomanželům blahopřejeme a děkujeme za vše, co udělali pro 

farnost. (Maruška – Schola atd.) 

Zprávy z děkanátu: 
• Charita Hranice zve všechny koledníčky, organizátory a vedoucí skupinek 

Tříkrálové sbírky (i s rodiči) na tradiční poděkování na Plovárně Hranice – v 

sobotu 7.5. od 8:45. K dispozici bude bazén a všechny vodní atrakce Plovárny. 

Vstupné 10,- korun na osobu. 
• V sobotu 7. května můžete vyrazit s Jitřenkou na pěší pouť rodin na Svatý 

Hostýn. Vychází se kolem 9. hodiny z Tesáku. Na Tesák se dostanete 

autobusem, odjezdy z Bystřice aut. stan. 8.30 a 8.48. Pouť lesem je dlouhá asi 

9 km. Na Hostýně bude ve 14 hodin sloužena mše svatá za rodiny.  
• Od 15. května slavíme Týden pro rodinu. My se připojujeme těmito akcemi: 

Ve čtvrtek 19. května v 17 hodin v komunitním centru Otevřené dveře při 

Evangelickém kostele v Hranicích, Šromotovo nám. - beseda s pedagožkou a 

autorkou knih o výchově paní Petrou Škrdlíkovou z Brna. Beseda má název 

Jak spolu/ne/mluvit. 
V sobotu 21. května mezi 9. a 12. hodinou  v Sadech Čs.legií v Hranicích 

Hravé dopoledne pro celé rodiny. Přijďte si zasoutěžit a pobavit.  
• Koncert k Mezinárodnímu dni rodiny proběhne ve středu 11.5. od 17 hodin na 

náměstí TGM v Hranicích.  
• V úterý 31. května oslavíme Den dětí na faře. Přijďte a pozvěte své 

známé.  
• 14. května děkanátní pouť za rodiny a nová kněžská a řeholní povolání 

Olomouc. 

Noe nabízí: 

• 1.5. 20:20 Pouze společně – překvapení papeže Františka 

• 3.5. 18:00 mše svatá k svátku sv. Floriána – kostel sv. Mikuláše Praha 


