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Neděle – 8.5.2022 – 4. neděle velikonoční/Dobrého                     

                                                 pastýře 

 

1. čtení –Sk 13,14.43-52 

Žl  Jsme jeho lid a stádce, které on pase.                                                                                                                                                                                                                                         

2. čtení -Zj 7,9.14b-17 

Evangelium – Jan 10,27-30     Já dávám svým ovcím věčný život.  

Mše svaté     

   9.5.  10.5.  11.5.   12.5.  13.5.   14.5.  15.5. 

Drahotuše   8:00     18:00     8:00 

Střítež n.L. 17:30    18:30     11:00 

Jindřichov     19:00 
 19:30 

   májová 
19:00  

     9:30 

           Dnes Památka Panny Marie, prostřednice všech milostí 

Svátky v týdnu: 

• v sobotu svátek sv. Matěje, apoštola 

 

Farnost oznamuje: 

• V sobotu 14.5. nebude mše v kapli Milenově. 

• V Jindřichově chystají na pátek na 19:00 dětskou májovou pobožnost s 

překvapením. Prosíme děti, aby donesly kytičky a prosbu pro Pannu Marii. V 

neděli bude po mši svaté kavárna. Děkujeme všem dobrovolníkům za nachystání 

sálu a přípravu dobrot, které můžete nosit od 9:00. Těšíme se. 
18.5. se v Jindřichově sejde pastorační rada po mši svaté ve spolkové místnosti  
ve staré škole. 
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Infolist farností 



• V kapli Nanebevzetí Panny Marie v Milenově jsou májové v pondělí, středu a 

pátek vždy v 17:30. 

• Farnost Valašské Meziříčí a děkanátní centrum pro rodinu Valašské Meziříčí 

pořádají pouť do Říma na 10. celosvětové setkání rodin.  
Termín 21. - 27. června 2022. Předpokládaná cena 10.000,- Doprava autobusem, 

ubytování v Římě v poutním domě Velehrad včetně snídaně a večeře. Zájemci se 

mohou hlásit osobně na faře a složit zálohu 2.000,- korun. Případně telefonicky na 

tel. 571 621 285  

• V Drahotuších nezapomeňte na možnost návštěvy Panny Marie v Lurdské kapli. 
 

 

  Zprávy z děkanátu: 

• Dnes v 16:00 v kostele Stětí sv. Jana Křtitele varhanní koncert Josefa Kratochvíla 

a sporanistky Anety Kratochvílové. Vstupné 100,-Kč.  

• Mládež děkanátu zve všechny mladé duchem na EKUMENICKÝ studentský pátek 

– 13. 5. 2022. Začne v 17:30 mší svatou v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v 

Hranicích a bude pokračovat prohlídkou evangelického kostela na Šromotově 

náměstí a besedou s paní farářkou. Hostem bude evangelická farářka Pavlína 

Lukášová. 

• V rámci akce Týden pro rodinu si můžete na www:tydenprorodinu.cz stáhnout 

pracovní list, při jehož vyplňování si můžete popovídat o tom, jestli vaše rodina 

funguje jako tým. 

• Připomínáme děkanátní pouť 14. května od 15:00 do 17:00 za rodiny a nová 

kněžská a řeholní povolání v Olomouci v Katedrále sv.Václava. 

• 3. etapa Po stopách apoštolů Oldřichov – Filip a Jakub. Obrázky v blízkosti kaple. 
 

 

Co se děje v diecézi: 

• V neděli 15.5. bude na Svatém Kopečku Den pro rodinu. Od 10:00 do 11:00 

poutní mše svatá za účasti biskupa. Potom program u baziliky od 11:00 do 14:00 

pro děti i rodiče. Také v ZOO je nachystán program pro děti. 

• Již dva roky nabízí kanál „Vlčí doupě“ videokázání k nedělnímu evangeliu. Pan 

farář Roman Vlk připravil také databázi probíraných otázek a odpovědí na 

https://vlcidoupe.cz/pro-katechety-a-rodice/. Aby se videa a jejich poselství o Boží 

lásce snáze dostala k hledajícím, pomáhá tomu i odběr YouTube kanálu.   

• Baziliku na Svatém Hostýně ozdobí letos o Vánocích nový betlém  
v životní velikosti. Dřevěné sochy vyrobí žáci Střední školy nábytkářské a obchodní 

v Bystřici pod Hostýnem, vhodné kvalitní dřevo zajistili lesníci Arcibiskupských 

lesů a statků Olomouc  
 

https://vlcidoupe.cz/pro-katechety-a-rodice/

