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Neděle – 24.7.2022 – 17. neděle v mezidobí 
 

1. čtení – Gn 18,20-32 

Žl Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.                                                                                                                                                                                                                                      

2. čtení - Kol 2,12-14 

Evangelium – Lk 11,1-13                              Proste, a dostanete. 

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

Drahotuše – pouť ke sv. Anně a Jáchymovi 

Žl Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.   

 

Mše svaté     

   25.7.  26.7.  27.7.    28.7.   29.7.   30.7.    31.7. 

Drahotuše   8:00           8:00 

Střítež n.L.  18:30            9:30 

Jindřichov    17:30         11:00 

 

Svátky v týdnu: 

• v pondělí svátek sv. Jakuba, apoštola 

• v úterý památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie 

• v pátek památka sv. Marty, Marie a Lazara 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



Farnost oznamuje: 

• Dnes je v Drahotuších pouť ke sv. Anně a sv. Jáchymovi. Obec připravila bohatý 

program na náměstí a na hlavní ulici. Proto připomínáme že v kostele sv. Vavřince 

bude ve 14:00 Svátostné požehnání.  Následovat bude novokněžské požehnání - P. 

Pavel Fiala.  
• Ještě připomínáme adorační den v Drahotuších a den modliteb za bohoslovce – 

příští neděli 31.7. Přijďte si v klidu a tichu „promluvit“ s Pánem. 
• Ve středu 27.7. bude mše svatá pro děti v Jindřichově. Slouží P. Ladislav 

Sovadina. 
• Ve čtvrtek 28.7 nebude mše svatá ve Stříteži. 
• V pátek 29.7. nebude mše svatá v Drahotuších. 

 

Zprávy z děkanátu: 

• Farnost Hranice zve na farní opékání v sobotu 13.8. od 15:00 na farní zahradu a 

farní dvůr v Hranicích. Pro děti je připraven program. Akce je pro všechny věkové 

kategorie. Špekáčky, chleba a pivo s sebou. 

• CPR Jitřenka připomíná, že v pondělí 25. července slavíme Světový den prarodičů 

a starých lidí, který vyhlásil papež František. Letos máme  již druhý ročník a 

prázdniny jsou skvělou příležitostí pro  setkávání  vnoučat s prarodiči.   

• Také nezapomeňte na prázdninovou hru „Rodina na cestě“, více informací a 

přihlášku najdete na https:// rodinanaceste.ado.cz 

• Na konci prázdnin se můžeme těšit na „Arcidiecézní Pouť rodin“, která se bude 

konat v sobotu 27. srpna na Svatém Hostýně. Mše svatá začíná v 10:15. 
 

 

Co se děje v diecézi: 
• Od 1. do 5. srpna nabízí kněžský seminář v Olomouci mladým mužům od 17 do 

40 roků „cestu“ k hledání životního povolání. Více na www.knezskyseminar,cz, 

záložka – naše akce – VIR a VIA. 
• V neděli 31. července bude v Rajnochovicích pouť ke sv. Anně. Mše svaté v 7:30 

za farníky, v 9:00 za poutníky a v 10:30 za poutníky. Ve 14:30 adorace se 

svátostným požehnáním a udělení novokněžského požehnání - P. Josef Biernát. 
• Na Svatém Hostýně bude noční eucharistické procesí za obnovu rodin a mše svatá  

5.8. od 21:00 do 6.8. do 2:00 
• 8. - 13. 8. Duchovní obnova na Svatém Hostýně – P. Jiří Pleskač – kněz 

východního obřadu – téma: Pro mladé 
• 23. - 28. srpna P. Rudolf Pitoňák obnova pro mladé 18-38 let. Přihlašování do 

10.8. matice@hostyn.cz nebo na tel. 573 381 693 
• Také se nám blíží hlavní pouť na Svatém Hostýně – Slavnost Nanebevzetí Panny 

Marie – v neděli 14. srpna Hlavní pouť - pontifikální mše bude v 10:15 
 a v pondělí 15. srpna je Titulární slavnost – pontifikální mše opět v 10:15. 
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