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Neděle – 15.5.2022 – 5. neděle velikonoční 
 

1. čtení –Sk 14,21b-27 

Žl Budu tě oslavovat na věky, můj Bože, Králi.                                                                                                                                                                                                                                           

2. čtení -Zj 21,1-5a 

Evangelium – Jan 13,31-33a.34-35 

                            Nové přikázání vám dávám: Milujte se navzájem.  

Mše svaté     

   16.5.  17.5.  18.5.   19.5.  20.5.   21.5.  22.5. 

Drahotuše   8:00     18:00     8:00 

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

Jindřichov    17:00 
17:30 

  Májová
19:00 

    11:00 

  Svátky v týdnu: 

• v pondělí Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, 

hlavního patrona Čech 

Farnost oznamuje: 
Drahotuše 

• Májové v Drahotuších pro děti ve středu v 18:00 a v pátek po mši svaté. 

Pro dospělé v úterý a ve čtvrtek v 18:00 

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

středu a pátek vždy v 17:30. 

• V Drahotuších si připravte volno na tyto akce:  

pátek 10.6. Noc kostelů, neděle 19.6. Farní den a neděle 24.7. Pouť k sv. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



Jindřichov 

• Dnes po mši svaté kavárna. Děkujeme všem, kteří se jakkoli zapojili do 

příprav. Děkujeme 

• Ve středu bude v 17:00 hodin májová pobožnost nejen pro děti, poté 

následuje dětská mše svatá. Prosím doneste si opět kytičku a prosbu pro 

Pannu Marii. Díky všem zúčastněným na páteční májové. Sraz pro děti 

16:45 na hřbitově. 

• 18.5. po mši svaté setkání pastorační rady ve staré škole. 

 

Střítež nad Ludinou 

• V neděli 22.5. bude v kostele ve Sříteži n/L Májový koncert pěveckého 

sboru Sluníčko v 15:00 

• Ve výročí 200 let posvěcení kostela sv.Matouše, budou žehnány domy v 9.-

11.6.2022 zapište se vzadu v kostele. 

 

• V Přerově bude 19. května v 17:30 zahájena výstava Jindřicha Štreita, 

která zachycuje Charitu Přerov a připomíná její 100. výročí. 

 

 

• V sobotu 21.5. pojedeme společně na pouť do Jednova. Stále 
je možnost se přihlásit. Využijte možnosti po dvou leté odmlce, 
společně putovat... 
 

  Zprávy z děkanátu: 

• CPR Jitřenka hledá pomocníky na sobotu 21. května dopoledne.  
Pořádají v parku v Hranicích den pro rodiny a potřebují výpomoc na stanovištích. 

• Také hledají vedoucí na příměstské tábory – do Drahotuš od 11.7. a do Ústí na 

poslední srpnový týden od 22.8. Více informací na cprhranice@ado.cz 

• Sestry klarisky v Brně – Soběšicích pořádají duchovní obnovu pro dívky 18 – 30 

let. Přihlásit se můžete na duchovniobnova@seznam.cz s. Emanuela Vévodová. 

• Ještě jednou připomínáme v sobotu 21.5. od 7:30 do 8:45 je pro koledníčky 

Tříkrálové sbírky, rodiče a vedoucí skupinek připraven vstup na bazén Plovárny 

Hranice za symbolických 10,- korun. Těší se Charita Hranice 
 

Co se děje v diecézi: 

• Arcibiskup Jan Graubner byl jmenován 13. května 2022 papežem Františkem  
37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem. Na svatovojtěšský 

arcibiskupský stolec bude uveden v sobotu 2. července v dopoledních hodinách, 

při slavné mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Tímto 

dnem se ujme úřadu.   
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