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Neděle – 29.5.2022 – 7. neděle velikonoční 
1. čtení –Sk 7,55-60 

Žl Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí                                                                                                                                                                                                                                          

2. čtení -Zj 22,12-14.16-17.20 

Evangelium – Jan 17,20-26                        Ať všichni jsou jedno!  

  Mše svaté     

   30.5.  31.5.  1.6.    2.6.   3.6.   4.6.   5.6. 

Drahotuše   8:00     18:00     8:00 

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

Jindřichov    17:30         11:00 

                                        Dnes den modliteb za sdělovací prostředky     

Svátky v týdnu: 

• ve úterý Navštívení Panny Marie 

• ve středu sv. Justýna 

• v pátek sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků 

• příští neděle Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 

Farnost oznamuje: 
• Farnost Střítež n. L. rozšířila počet dnů na úklid farní zahrady - kromě úterků 

můžete přijít také každý čtvrtek. Budeme pracovat 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.  
• Návštěva nemocných ve Středu 1.6. od 13hod. Ve Stříteži a pak v Jindřichově. 
• Návštěva nemocných v Drahotuších 3.6. od 13hod. 
• Ještě jednou připomínáme, že se opět uskuteční v Brně na výstavišti Katolická 

charismatická konference.Termín od 6. do 10. července. Přihlašovat se můžete na 

http://www.konference.cho.cz. Najdete tam také program na jednotlivé dny. 
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• 22.5.2022 byla blahořečena Pauline Jaricot – zakladatelka Papežského misijního 

díla šíření víry a Živého růžence. Tato Francouzka se narodila roku 1799 a zemřela 

1862.   
• V sobotu bude v Hranicích svatba Václava Haise z Drahotuš a Dominiky 

Vinklarové z Hranic. Blahopřejeme a děkujeme za jejich službu ve farnosti. 
• Slavnost Božího Těla – Drahotuše 19.6. průvod po nedělní mši svaté  

Střítež  19.6. v 11hod. – průvod po nedělní mši svaté 

Jindřichov 16.6. 17hod – průvod po mši  

 Zprávy z děkanátu: 
• 31. května zve CPR Jitřenka na oslavu Dne dětí. Bude se konat na farním dvoře v 

Hranicích ( při nepříznivém počasí ve vnitřních prostorách) od 15 do 18 hodin. 
Budeme vděčni, když přinesete něco dobrého k společnému stolu a těšíme se na 

rodiny s menšími dětmi. 
• Farnost Hranice se letos připojuje k Noci kostelů, která bude 10. června. 

Program: kostel Sv. Jana Křtitele 19:00-19:30 komentovaná prohlídka, 19:30-

20:00 – duchovní varhanní hudba, 20:00-21:30 -Boží chrám je tu pro každého, 

21:30-21:40 závěrečné požehnání. Kostel Narození Panny Marie-Kostelíček bude 

otevřen bez programu od 19:00 do 21:00 

Co se děje v diecézi: 
• Také v brněnské diecézi došlo k jmenování nového sídelního biskupa. Papež 

František jmenoval 26. května 14. diecézním biskupem brněnským Mons. Mgr. 

Ing. Pavla Konzbula, Dr. Úřadu se ujme v den slavnosti diecézních patronů sv. 

Petra a Pavla – 29. června. 
• Dnes na Svatém kopečku slavnost Navštívení Panny Marie - mše svatá začíná v 

10:00 hodin. 
• 10.–12. června bude ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě čtvrtý kongres o 

Božím milosrdenství, letošní motto „Jedině v Kristu“. V pátek v 16:00 bude 

celebrovat mši svatou brněnský biskup Vojtěch Cirkle, také další dny se můžete 

těšit na zajímavé hosty. Více informací na www.kongres.slavkovice.cz 

• 30. června od 17:00 se budou moci věřící rozloučit s arcibiskupem Janem 

Graubnerem při mši svaté k výročí posvěcení katedrály sv. Václava.  
• 18.června se bude konat první ročník Den otevřených lesů. Připojují se také 

arcibiskupské lesy – polesí Kroměříž v Bílanech u Kroměříže. Více na 

www.alsol.cz  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------             
Konec platnosti bankovek s úzkým stříbrným proužkem 
Upozorňujeme, že na konci června skončí platnost starších bankovek v hodnotě 100, 200, 500, 1000 a 

2000 korun vydaných do roku 1999. Bankovky jsou rozpoznatelné hlavně šířkou stříbřitého proužku. 

Ten je úzký a jeho barva se při naklopení nemění, zatímco nejnovější vzory bankovek mají proužek 

širší, jenž při naklopení mění barvu z hnědofialové na zelenou. „Jednotlivé vzory od sebe dále 

odlišuje letopočet vyobrazený na lícní straně bankovky a některé další ochranné prvky,“Neplatné 

bankovky bude možné vyměnit další 2 roky na pokladnách bank.  
 

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

http://www.kongres.slavkovice.cz/
mailto:fadrahotuse@ado.cz

