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Neděle – 29.1.2023 – 4. neděle v mezidobí 
 

1. čtení – Sof 2,3;3,12-13 

Žl Aleluja, aleluja.                                                                                                                                                                                                                                             

2. čtení – 1 Kor 1,26-31 

Evangelium – Mt 5,1-12a Blahoslavení chudí v duchu. 

Mše svaté     

  30.1.   31.1.    1.2.        2.2.   3.2.    4.2.   5.2. 

Drahotuše   8:00  18:00   17:00  Velká 
16:30 

    8:00 

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

Jindřichov    16:30         11:00 

Svátky v týdnu: 

• v úterý památka sv. Jana Boska, kněze 
• ve čtvrtek svátek UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 

Farnost oznamuje: 
 

• Ve středu 1.2. mše svatá v Drahotuších. 18:00hod. Při mši svaté bude 

žehnání svíček. Budou k dispozici za 25,- a 20,- korun v kostele. 

• V sobotu mše svatá ve Velké 16:30hod. 

• Návštěva nemocných Střítež, Jindřichov až  1.2. od 13:00hod. 

• Návštěva nemocných Drahotuše 3.2. od 13:00hod. 

• Ekumenická bohoslužba 30.1. začne v 17:00 v děkanském kostele.  
Po mši jste zváni na děkanství k malému občerstvení 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



• Vedoucí hranického farního tábora nabízejí: 
VÍKENDOVKU - pro děti od 1. do 9. třídy (6-15 let)- víkend plný her a aktivit 

venku i uvnitř se spoustou zábavy v kolektivu nejen táborových účastníků. 

Koná se v obci Vrchy od 14. do 16. dubna. Cena 1.000,- korun. Přihlášky do 

1.4.2023 

• TÁBOR – pro stejnou věkovou skupinu od 4. do 14. července. Deset aktivně 

prožitých dní v okolí přírodního parku Suchý vrch – Buková hora. Přesuneme 

se do středověku. Konat se bude v Celné – spaní v dřevěných chatkách.  
Cena 3.500,- Předběžné přihlašování do 16.4. Kontakty: 
e-mail: farnitaborhranice@gmail.com nebo tel. 773 294 732 

 

Zprávy z děkanátu:   

 

• Ještě jednou připomínáme farní ples v hranické sokolovně – v sobotu 4. 2. 
od 19:00. Jste všichni srdečně zváni. Na programu je slavnostní zahájení plesu, 
taneční vystoupení, tombola. Vstupné dobrovolné. Zároveň prosíme o 

příspěvky do tomboly. Hmotné i finanční dary je možno nosit na faru v 

Hranicích do pátku 3.2. do 15:00. Děkujeme 

• CPR Jitřenka opět přišlo se zajímavými akcemi pro manželské páry: 
-V neděli 12. února od 16:00 do 18:00 v kulturním domě ve Všechovicích 

přednáška manželů Školoudových na téma: „Kroky k sobě navzájem aneb jak 

živit lásku v manželství“. V budově kulturního domu bude zajištěno hlídání 

dětí. Jejich počet nahlaste spolu s potvrzením účasti.  
Přihlašovat se můžete do 5.2. osobně nebo na tel. 776 500 525 – Koukal Jiří 

nebo 777 831 862 – Koukalová Helena. 
-10.-12. února s P. Vojtěchem Kodetem ThD. O. Carm. v klášteře bratří 

karmelitánů  v Kostelním Vydří – duchovní obnova pro mladé manžele     
 „ Zajeď na hlubinu“. Cena 1.800,- za osobu. Přihlášky na 

dokulilova@centrumrodin.cz 

• - 19.-21.5. duchovní obnova pro manžele s P. Jeronýmem Josefem Erteltem, 

O. Carm. Opět v klášteře bratří karmelitánů v Kostelním Vydří. Cena 1.800,- 

na osobu. Přihlášky na výše uvedený email.  
 

Co se děje v diecézi: 
 

• 18.2. od 10:00 do 15:00 diecézní setkání varhaníků, (sbormistrů, vedoucích 

schol a dalších zájemců) ve velkém sále kurie – Biskupské nám. 2.  
„Kdo zpívá, dvakrát se modlí - a kdo vlastně zpívá?“ Host Karel Martínek 

varhaník, skladatel, dirigent a sbormistr. 
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