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Neděle – 12.6.2022 – Slavnost Nejsvětější Trojice 

 

1. čtení – Př 8,22-31 

Žl Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno  

                                                      po celé zemi.                                                                                                                                                                                                                                    

2. čtení - Řím 5,1-5 

Evangelium – Jan 16,12-15             Všechno, co má Otec, je moje;  

                                  Duch Svatý z mého vezme a vám to oznámí.   

  Mše svaté     

   13.6.  14.6.  15.6.    16.6.   17.6.   18.6.   19.6. 

Drahotuše    18:00    18:00 Radíkov 
18:00 

   8:00 

Střítež n.L. 18:00     16:00      11:00 

Jindřichov      17:00       9:30 

                  

Svátky v týdnu: 

• ve pondělí Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve  

• ve čtvrtek Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ  

Farnost oznamuje: 
• 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  
• Slavnost Božího Těla:  Jindřichov-čtvrtek 16.6. v 17:00, neděle 19.6. 9:30 

                                                    Drahotuše-středa 15.6. v , neděle 19.6. po mši svaté 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



• Farní den v Drahotuších v neděli 19.6. 

Zveme vás na přátelské posezení na farní zahradě od 14h. Pro děti budou 

připraveny soutěžní disciplíny, tvoření a hry na hřišti. Společně si zazpíváme od 

cca 16h, přijde harmonikář Kája z Potštátu. Zajištěno bude pivo, káva, nealko a 

kabanos z udírny. Prosíme ochotné ženy o napečení něčeho dobrého. Součástí 

programu je i (malé-velké) překvapení. 

• Připomínáme : dnes od 15:00 pouť k Nejsvětější Trojici v Boňkově. 
                         dnes Osek n. B.- výročí obce -11:00 mše svatá – Mons. A. Basler 
                         a ve 14:30 Hradišťan.   

• V Drahotuších se můžete v sobotu 18.6. mezi 16:00-17:00 potkat s naším bývalým 

pastoračním asistentem Vojtou Hýblem. Zastaví u nás s autobusem poutníků ze 

Zubří.  
• 19.6. slavíme také Den otců. 
• Budova fary v Drahotuších má špatnou střechu. Hledáme možnosti, jak získat 

finance na její opravu. 
• Ve Stříteži v pondělí 13.6. mše svatá pro děti v 18:00hod. 
• V Jindřichově bude po slavnosti Božího těla trochu jiná kavárna. Prosíme farníky 

o přípravu a napečení sladkých i slaných dobrot. Děkujeme. 
• CK Aleš Kučera pořádá od 19.8. do 26.8. vlakovou pouť do Lurd. Cena 21.900,- 

více na www.vlakovapout.cz 
 

 Zprávy z děkanátu: 
• Mládež děkanátu Hranice zve všechny mladé duchem na „Noc pod širákem“. 

Akce začíná v pátek 17.6. v obci Rybáře na louce s veřejným ohništěm. Začátek je 

v 18:00 na parkovišti v Rybářích. V 19:00 bude polní mše svatá a ve 20:00 

slavnostní předání služby laického zástupce pro Mládež děkanátu Hranice, poté 

bude opékání, večerní hra a další. Nezapomeňte si vzít spacák, karimatku, 

špekáček, chleba, něco dobrého i pro ostatní táborníky, něco na snídani a hudební 

nástroje. Těšíme se. Kontaktní osoby: P. Milan Maštera - 733 742 862, 
Karolína Strnadelová - 731 825 981  
 

Co se děje v diecézi: 
• Ministranti se mohou přihlásit na putovní tábor. Termín 18.7 – 21.7.2022 

Cena 2.500,- Pojede se autobusem z vlakového nádraží v Hulíně – sraz v 10:15 
Příjezd v 17:00 tamtéž. Místo tábora – Vysočina. Hlásit se mohou hoši od 4.třídy. 
Více informací a kontakt P. Martin Vévoda: 739 245 937, herzog@email.cz,  

• Arcidiecézní  Centrum pro rodiny zve na prázdninové cesty a výlety po 

olomoucké arcidiecézi. Od 1. července bude zveřejněna aplikace a webová stránka 

k této akci. Budete moci navštívit 50 míst, najít heslo a pomocí aplikace se 

dostanete na stránku s překvapením pro děti, rodiče a všechny, zároveň se můžete 

zapojit do soutěže.  

http://www.vlakovapout.cz/

