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Neděle – 22.5.2022 – 6. neděle velikonoční 
1. čtení –Sk 15,1-2.22-29 

Jan 14,23-29 

Žl Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí                                                                                                                                                                                                                                          

2. čtení -Zj 21,10-14.22-23 

Evangelium – Jan 14,23-29 

            Duch Svatý připomene vám všechno, co jsem vám řekl já. 

  Mše svaté     

   23.5.  24.5.  25.5.   26.5.  27.5.   28.5.  29.5. 

Drahotuše   8:00 18:00    18:00 Radíkov 
18:00 

   8:00 

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

Jindřichov    19:30   Májová 
19:00 

    11:00 

         Dnes je den modliteb za pronásledované křesťany. Též sbírka na 

pronásledované křesťany. 

Svátky v týdnu: 

• ve čtvrtek NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 

Farnost oznamuje: 

• V našich farnostech jsme odevzdali postní pokladničky takto: 
Drahotuše – 16 ks vybráno 5.258.- korun 
Jindřichov – 7 ks vybráno 8.168,- korun 
Střítež n. L.– 10 ks vybráno 4.488,- korun. 
Všem velké Pán Bůh zaplať. Almužna pomůže rodinám s postižením, 

vícedětným rodinám, osamělým rodičům, osamělým seniorům…. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



• Dnes ve Stříteži v kostele sv. Matouše od 15:00 Májový koncert sboru 

Sluníčko. 

• Ve čtvrtek začíná novéna k Duchu Svatému. 

• Farnost Střítež n. L. zve všechny na úklid farní zahrady. Budeme pracovat 

každé úterý za pěkného počasí od 15:30. Přijďte si protáhnout tělo, ale také 

popovídat, setkat se a vzájemně se podpořit. V případě dotazů volejte na  
tel. 731 243 151 – Josef Hynčica ml. Těšíme se na všechny.  

• 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 

• Do farní rodiny v Drahotuších byl 20. května křtem svatým přijat Dominik 

Novobilský. Přejeme mu Boží požehnání, lásku všech dospělých a hojnost 

darů Ducha Svatého. 

• V neděli 29.5.2022 v obci Velká bude žehnání opravené věže kaple. Mše svatá 

v 15:00hod. 
• V pátek 27.5. v Jindřichově v 19:00 hodin proběhne poslední Májová nejen pro 

děti. Děti sraz na hřbitově 18:45 hodin. Prosíme, aby si děti nachystaly prosbu a 

kytičku pro Pannu Marii. Po májové, pokud se nás sejde hodně, bude překvapení. 

• V letošním roce se opět uskuteční v Brně na výstavišti Katolická 

charismatická konference. Motto letošního setkání je : „V něm je náš pokoj“ 

(Ef 2.14-22) 
Termín od 6. do 10. července. Přihlašovat se můžete na 

http://www.konference.cho.cz. Najdete tam také program na jednotlivé dny.  

  Zprávy z děkanátu: 
• Dnes v 17:00 se bude konat v lázeňské kapli v Teplicích slavnostní májová 

pobožnost. 

Co se děje v diecézi: 

• 29. května na Svatém kopečku slavnost Navštívení Panny Marie mše svatá začíná 

v 10:00 hodin. 

• Pouť Celosvětové sítě modlitby s papežem, která se koná na Svatém Hostýně v 

pátek 24. června na Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. 

Pozvánka na Celostátní setkání mládeže 

Mladí přátelé, milé rodiny, bratři a sestry, v srpnu tohoto roku od 9. do 14. 

pořádáme Celostátní setkání mládeže. Ty dívko a chlapče, kteří zvažujete, 

zda na setkání jet, neváhej a přihlas se. Zaručit Ti můžeme živé 

společenství s Kristem, posílení víry a mnoho kulturního programu. Pozor, 

od 31. května se cena setkání zvyšuje. Nechceš jet jen jako účastník? 

Přípravné týmy stále hledají pomocníky. Mladé rodiny, Vás zveme na 

sobotní program pro rodiny 13. srpna. Vybrat si můžete z dopolední 

katecheze, mše svaté, koncertu kapely SBM a stanovišť pro Vaše ratolesti. 
Přihlášky, informace o všech programech a jejich vysílání médii 

naleznete na stránkách: https://celostatnisetkanimladeze.cz/ 

http://www.konference.ch.cz/
https://celostatnisetkanimladeze.cz/


 


