Infolist farností

Drahotuše

Jindřichov

Střítež n.L.

-----------------------------------------------------------------------------------

Neděle – 5.6.2022 – Slavnost seslání Ducha Svatého
1. čtení –Sk 2,1-11
Žl Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země.
2. čtení -Řím 8,8-17
Evangelium – Jan 14,15-16.23b-26
Duch Svatý nás naučí všemu.
Mše svaté
6.6.

7.6.

8.6.

9.6.

10.6.

11.6.
12.6.

Drahotuše

8:00

17:00

Střítež n.L. 18:30

Středolesí
17:00
8:00

18:30
9:30

Jindřichov

19:30
11:00
Dnes je poslední den velikonoční doby a sbírka na církevní školy

Svátky v týdnu:
• ve pondělí Památka Panny Marie, Matky církve
• ve čtvrtek Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
• v sobotu Památka sv. Barnabáše, apoštola
• příští neděli SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Farnost oznamuje:
•
•

Dnes je výměna růžencových lístků
Farnost Drahotuše se připojila k akci Noc kostelů, takže se můžete již v pátek
10.6. těšit na tento program:17:00 mše svatá, 18:00 varhanní koncert –
Ostrůvek snů, 19:30 až 21:00 kostel při svíčkách.
Od 18:00 do 20:30 si lze prohlédnout věž a zvony. Těšíme se na všechny.
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•

•
•

Obec Osek nad Bečvou slaví 700 let od první písemné zmínky o obci.
Oslavy začnou v pátek 10.6. v 17:30 koncertem k Noci kostelů v kostele Povýšení
sv. Kříže. Pokračovat budou v sobotu - ve 14:00 bude ve stejném kostele mši
svatou za obec celebrovat Mons. Antonín Brasler. V neděli bude mše svatá v 11:00
a těšit se také můžete ve 14:30 na vystoupení Hradišťanu s Jiřím Pavlicou,
více na www.oseknadbecvou.cz
Na faře v Drahotuších probíhá úklid venkovních prostor(dřeva, zkulturnění WC..)
Děkujeme za každou pomoc.
E-mail pro zasílání zpráv do infolistu minarikovavladimira@seznam.cz

Zprávy z děkanátu:
•
•

•
•

CPR Jitřenka zve na neděli 12. června do Boňkova, kde bude od 15:00 v kapli
pouť k Nejsvětější Trojici. Pouť bude spojena s piknikem rodin, takže
nezapomeňte deky a občerstvení. Budou připraveny hry pro všechny generace.
Další akcí centra pro rodiny je Den otců + vítání prázdnin, které se bude slavit
tradičně v osadě Svačinka v Hrabůvce v pátek 1. července od 16:00. Opět se
můžete těšit na soutěže a akce bude zakončena táborákem, přineste si špekáčky a
pečivo. Kdo můžete, přineste i nějakou dobrotu ke kávě.
Stále jsou volná místa na příměstských táborech. 1. turnus 11.-15.7. Drahotuše,
2. turnus 22.-26.8. Ústí. Cena 1.200,--. Přihlášky na webu hranice.dcpr.cz
Hranický děkan P. František Dostál zve na slavnostní mši svatou v sobotu
11. června ve 12:00, při které poděkuje za 40 let života. Sbírka při mši svaté bude
určena na pořízení nové kuchyně na děkanství. Místo květin a darů přispějte,
prosím, do sbírky.

Co se děje v diecézi:
•
•

•
•

18.června od 9:30 bude vysvěceno 8 jáhnů biskupem A. Braslerem v katedrále
sv. Václava v Olomouci.
Arcibiskup Jan Graubner udělí kněžské svěcení v sobotu 25. června v 9:30 v
olomoucké katedrále čtyřem jáhnům. Primiční mše svaté budou slavit takto:
Ing. Mgr. Josef Biernát (1989, Uherské Hradiště) 2.7. od 9:30 v kostele
Sv. Ludmily v Suché Lozi.
Mgr. Pavel Fiala (1994, Přerov) 3.7. od 15:00 v Křtomili na místním hřišti
Mgr. Lukáš Gelnar (1995, Ostrava) 26.6. od 15:00 v bazilice na Velehradě
Ing. Mgr. František Šary (1974, Poprad – Spišská Sobota) 9.7. od 15:00
u kostela sv. Kateřiny v Lidečku
V Římě se uskuteční 10. světové setkání rodin – 22.-26. června. Z tohoto setkání
budou vysílány on-line přenosy.
V sobotu 11. června - Svatý Hostýn - pouť lékařů a zdravotníků. Mše svatá od
10:15 – biskup Josef Nuzík

