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Neděle – 19.6.2022 – 12. neděle v mezidobí 
 

1. čtení – Zach 12,10-11 

Žl Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj.                                                                                                                                                                                                                                    

2. čtení - Gal 3,26-29 

Evangelium – Lk 9,18-24 

             Ty jsi Boží Mesiáš. Syn člověka bude muset mnoho trpět.  

Mše svaté     

   20.6.  21.6.  22.6.    23.6.   24.6.   25.6.   26.6. 

Drahotuše   8:00     18:00     8:00 

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

Jindřichov    19:30    16:30     11:00 

                             Dnes slavíme Boží tělo   

Svátky v týdnu: 

• v úterý sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 

• ve čtvrtek Slavnost Narození sv. Jana Křtitele 

• v pátek Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

• v sobotu Památka Neposkvrněného srdce Panny Marie 
 

Farnost oznamuje: 
• Nezapomeňte na dnešní setkání farníků v Drahotuších od 14:00. Můžete vzít s 

sebou i sousedy. 
• V sobotu 25. 6. slaví obec Klokočí 650 let vzniku. Zároveň bude požehnám kříž na 

cestě směrem k Hrabůvce. 
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• 30.6.-15.7 pojede náš pan farář na dovolenou. V době dovolené budou jen nedělní 

mše svaté (3.7. a 10.7.), kde je sjednán zástup. V případě potřeby můžete volat  

P. Petr Utíkal  736 522 840. 

• Pro všechny, kteří se nemohou zúčastnit kněžského svěcení v olomoucké katedrále 

25.6. od 9:30 je připraven přímý přenos na YouTube – pod heslem katedrála sv. 

Václava Olomouc. 
• Také kanál Vlčí doupě, který na YouTube přináší pro děti zábavnou formou 

odpovědi na různá náboženská témata, připravil něco nového na prázdniny. 
Jsou to videa – Příběhy z vlčího batůžku. Tento seriál vznikl ve spolupráci s 

časopisem Immaculata. Příběhy vycházejí každý pátek a hrají je děti dětem.  
• Pro muže přišla nabídka na letní duchovně-outdoorovou akci - EXODUS Summer 

Challenge 2022 Litmanová - Červený kláštor, Slovensko od 29.6.-3.7.2022  
Základní informace naleznete na https://www.exodus90.cz/akce Víkend je vhodný 

pro každého kdo má zájem rozvíjet úlohu muže zejména jako otce rodiny a 

duchovní život, bez ohledu na to, zda se už podobné akce zúčastnil.  
 

 Zprávy z děkanátu: 
• CPR Jitřenka prosí o příspěvky do sbírky na stacionář pro mladé lidi s tělesným a 

zrakovým postižením JSME TADY v Přerově. Pomoci můžete odevzdáním 

starého mobilu na sběrných místech v Hranicích: Jesličky Pianko, Hřbitovní 486 a 

v městské knihovně, Masarykovo náměstí 71. Mobilu vymažte paměť, vyberte z 

něj SIM kartu a paměťovou kartu. Baterii nechte v telefonu. Výtěžek sbírky závisí 

na počtu odevzdaných mobilů a může dosáhnout i částku 15.000,- korun.  
• Také jste zváni na modlitební tridium, které proběhne ve dnech 24.-26. června ve 

farním kostele v Hranicích. V pátek po mši svaté, přibližně v 18.15, biblický text 

2. Sam 11, 1-4, v sobotu po mši svaté ráno, přibližně v 8.45 biblický text Iz. 42,1-4 
v neděli v 17.30 biblický text Řím. 8 35-39  

• Končí rok rodiny. Setkání rodin se svatým otcem proběhne v omezené míře v 

Římě 22.-26. června. Závěrečnou mši svatou můžete sledovat na televizi Noe v 

neděli 26.6. od 10:00. Pro naši arcidiecézi vyvrcholí Rok rodiny tradiční poutí 

rodin na závěr prázdnin na Svatém Hostýně v sobotu 27. srpna. Svůj stánek tu 

bude mít i CPR Jitřenka. 
 

Co se děje v diecézi: 

• V pondělí 4. července se uskuteční volba nového diecézního administrátora. 
Modleme se za dobrý průběh i výsledek volby. 

• Tradiční pouť Apoštolátu modlitby, celosvětové sítě modlitby s papežem, se 

uskuteční o slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, tedy v pátek 24. června 2022, 

na Svatém Hostýně. Od 7.00 bude nabídnuta příležitost ke svátosti smíření, v10.15 

pak bude slavnostní mši svatou v poutní bazilice celebrovat P. Michal Altrichter SJ 
• V sobotu 25.6. bude na Svatém Hostýně pouť dětí na začátku prázdnin. Mše svatá 

v 9:00 a 10:15 za děti a mládež. Pouť zrakově postižených mše svatá v 11:30. 
 

https://www.exodus90.cz/akce

