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Neděle – 22.1.2023 – 3. neděle v mezidobí/neděle Božího  

                                                            slova 

1. čtení – Iz 8,23b - 9,3 

Žl Hospodin je mé světlo a má spása.                                                                                                                                                                                                                                             

2. čtení – 1 Kor 1,10-13.17 

Evangelium – Mt 4,12-23 

                            Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, 

                            co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše. .  

Mše svaté     

  23.1.   24.1.   25.1.       26.1.  27.1.   28.1.  29.1. 

Drahotuše   14:00 
pohřeb 

    17:00       8:00 

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

Jindřichov    16:30         11:00 

                   Dnes je sbírka na podporu biblického apoštolátu 

 Svátky v týdnu: 

• v úterý památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve 
• ve středu Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola 
• ve čtvrtek památka sv. Timoteje a Tita, biskupů 
• v sobotu památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



Farnost oznamuje: 

• V úterý v Drahotuších nebude ráno mše svatá. 

• V úterý 24.1. v Drahotuších ve 14:00 se rozloučíme s Miroslavou 

Ošťádalovou. 

• Výsledky Tříkrálové sbírky ve zbývajících farnostech:  
              Děkujeme všem dárcům a koledníčkům, vedoucím skupinek a organizátorům. 

V Drahotuších paní Iloně Hanzelkové, ve Slavíči paní Martině Machancové  
a Lence Pchálkové, ve Velké paní Erice Šindlerové a Martině Valentové, ve 

Středolesí paní Michaele Kadlecové, v Milenově paní Marušce Skalické a do 

Olšovce Anetce Staňkové. 

Obec Kasičky Částka 

Drahotuše 7 42.970,- 

Slavíč 2 10.320,- 

Velká 3 22.455,- 

Lhotka 1   4.850,- 

Středolesí 1   3.379,- 

Uhřínov 1   3.000,- 

Olšovec 4  25.705,- 

• Charita Hranice děkuje všem aktivním účastníkům a všem štědrým dárcům. 
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat těm, kteří naši pomoc potřebují 
Radka Andrýsková, Charita Hranice 

• Koledníčci nezapomeňte na dnešní  promítání rodinného filmu Velký červený 

pes Clifford  od 15:00 v Lipníku n. Bečvou v KD ECHO 

• 30. ledna od 17:00 hodin v kostele Stětí sv. Jana Křtitele se připravuje 

ekumenické setkání.  

• V Drahotuších jste zváni 26. ledna na schůzi Osadního výboru v 17:00 do 

budovy hasičské zbrojnice.  
 

Zprávy z děkanátu:   

 
• CPR Jitřenka připomíná duchovní obnovu pro manželské páry, kterou povede 

P. Libor Churý – došlo ke změně termínu a to na sobotu 18. února – z důvodu 

jarních prázdnin. Začátek v 9:00 mší svatou, následuje program na faře. 
Přihlášky do 15.2. na webu CPR. Pokud se nemůžete obnovy zúčastnit jako 

pár, je možné se přihlásit i jako jednotlivec. Můžete také využít nabídky na 

hlídaní dětí během této duchovní obnovy. 
• 18.- 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.                                                                


