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Neděle – 7.8.2022 – 19. neděle v mezidobí 
1. čtení – Mdr 18,6-9 

Žl Blaze národu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.                                                                                                                                                                                                                                      

2. čtení - Žid 11,1-2.8-19 

Evangelium – Lk 12,32-48                      I vy buďte připraveni.  

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

Drahotuše oslava patrona kostela - sv. Vavřince: 

Žl Blaze muži, který se slitovává a půjčuje. 

 Mše svaté     

   8.8.   
9.8. 

  10.8.    11.8.   12.8.   13.8.    14.8. 

Drahotuše         18:00 18:00 
Milenov 

    8:00 

Střítež n.L.          11:00 

Jindřichov    19:30         9:30 

          Odpoledne při pouti 14.8. v Jindřichově bude svátostné požehnání 

ve 14:30hod. 

Svátky v týdnu: 

• v pondělí Památka sv. Dominika, kněze 

• v úterý Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky 

Evropy 

• ve středu sv. Vavřince, jáhna a mučedníka 

• ve čtvrtek sv. Kláry, panny 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



Farnost oznamuje: 
• Dnes je výměna růžencových lístků. 
• Zpovídání před poutí v Jindřichově ve středu 10.8. od 18:45 a pak mše svatá 

19:30. 
• V neděli 14.8. bude přehozena mše svatá Jindřichov na 9:30 a Střítež 11hod. 
• Na sobotu 13.8. vyhlašuji brigádu na faru do Drahotuš, prosím o ochotné ruce 

od 8-11:30hod. 
 

Celostátní setkání mládeže 

Od úterka do neděle 9.- 14. srpna se v areálu  Univerzity v Hradci 
Králové koná Celostátní setkání mládeže. Vydat se tam můžete, i 
když jste se nepřihlašovali, stačí se na místě nahlásit na centrální 
recepci,  nebo si tam můžete udělat výlet třeba i jen na jeden den. 
Přespání je zajištěno převážně ve školách na vlastní karimatce ve 
spacáku. Kapacity společného stravování jsou už sice vyčerpány, ale 
na místě bude možnost individuálního stravování – zakoupit si jídlo 
ve stáncích nebo obchodě. K informacím  se doklikáte na 
stránkách https://celostatnisetkanimladeze.cz/ 

Co se děje v diecézi: 

• 14.8. hlavní pouť na Svatém Hostýně – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, 

mše svatá začíná v 10.15 

• Do 3. října se můžete hlásit na kurz duchovního doprovázení, který pořádá v 

akademickém roce 2022/2023 Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity 

Palackého v Olomouci. Je určen všem, kteří se angažují v oblasti duchovního 

doprovázení nebo se na tuto službu chtějí připravit: kněžím, řeholním osobám 

i laikům. Více informací na doprovazeni.cz 
Všechny mladé muže, kteří cítí povolání k hospitalitě, službě nemocným a 

potřebným, zvou milosrdní bratři z Hospitálského řádu sv. Jana z Boha ke 

společnému pobytu ve Vysokých Tatrách. Uskuteční se od 24. do 28. srpna 

2022 a na programu budou duchovní aktivity, možnost rozhovorů a 

samozřejmě turistika v krásné přírodě.Pro podrobnější informace a přihlášky 

pište na prevor@milosrdni.cz nebo volejte na číslo 608 745 700, přihlašování 

je možné do 15. srpna. 

Tipy na výlet: 
• Jméno sv. Vavřince, který je patronem našeho kostela nese i kaple na vrcholu 

Sněžky, kam se můžete vydat na svatovavřineckou pouť, která se koná 10.8. v 

Peci pod Sněžkou. Zdatnější se mohou vydat na tradiční pochod na Sněžku na 

svátek sv. Vavřince spojený se mší svatou na vrcholu. Začátek v 8:30 na 

parkovišti u kapličky. Více na www.pecpodsnezkou.cz/akce 

https://celostatnisetkanimladeze.cz/
mailto:prevor@milosrdni.cz

