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Neděle – 5.2.2023 – 5. neděle v mezidobí 
 

1. čtení – Iz 58,7-10 

Žl Spravedlivý září v temnotách jako světlo.                                                                                                                                                                                                                                             

2. čtení – 1 Kor 2,1-5  

Evangelium – Mt 5,13-16 

   Mše svaté                                       Vy jste světlo světa.  

   6.2.    7.2.    8.2.        9.2.   10.2.    11.2.   12.2. 

Drahotuše   8:00     17:00  16:30 
Milenov 

    8:00 

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

Jindřichov    16:30         11:00 

         Svátky v týdnu: 

• v pondělí památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 
• v pátek památka sv. Scholastiky, panny 

 

Farnost oznamuje: 
 

• Ve středu 8.2. pastorační rada v Jindřichově po mši svaté. 

• Ve středu 8.2. v Jindřichově mše svatá pro děti. 

• V sobotu 11.2. mše svatá v kapli Milenov. 

• Charita Hranice děkuje všem koledníčkům, organizátorům a vedoucím 

skupinek za pomoc a jako poděkování pro ně připravila setkání na plovárně v 

Hranicích. Budou dvě – vždy v sobotu – 18. února a 4. března  
od 8:50 do 10:00. Vstupné 10,- korun za osobu a k dispozici budou kromě 

bazénu i všechny vodní atrakce.  
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Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



• V Drahotuších jste zváni osadním výborem na „vodění medvěda“ a to v sobotu 

25. února. Sraz masek je v 8:45 a v 9:00 bude předáno masopustní právo před 

budovou OV. Následuje průvod masek obcí. 

• Ve středu 22.2. začíná postní doba a P. Petr Hofírek opět připravil Postní kapky 

– letošní téma je MODLITBA. Těšit se můžete na úryvky z katechezí papeže 

Františka, inspirace letos připravil olomoucký světící biskup Antonín Brasler. 
Více naleznete na www.postnikapky.cz 

 

Zprávy z děkanátu:   

 
• Mládež děkanátu Hranice zve na „Deskovky ve sklepě“. Zahrát si je můžete 

17. února. Začíná se od 17:30 mší svatou v kostele Stětí sv. Jana Křtitele po 

které se přesunete na faru a můžete si společně pobavit při různých deskových 

hrách. Do klubovny se asi nepůjde, nestihne se její dokončení. 
• CPR Jitřenka připomíná manželskou duchovní obnovu v Lipníku nad Bečvou. 

Začne v sobotu 18.2. v 9:00 mší svatou a potrvá asi do 15:00 Téma: 
Přes rozdíly k harmonii a povede ji P. Libor Churý. Cena 150,-/osoba, děti 

zdarma. Přihlášky na www.hranice.dcpr.cz do 15.2. 2023. 
• Pozvánky CPR Jitřenka na únor: 

- ve čtvrtek 9.2. si mohou na faře v Hranicích zasoutěžit školáci v deskových 

hrách od 9:00 do 12:00 hodin 
- v rámci národního týdne manželství (13.-19.února) jehož motto je letos 

MANŽELSKÉ KONTRASTY, si můžete projít CESTU MANŽELŮ a to již 

od 10.2. do 20.2. v Arboretu Střední lesnické školy v Hranicích. Na trase  
vás budou čekat zamyšlení, úkoly, citáty. Otevřeno bude od 9:00 do 16:00 a 

vchod je z Jurikovy ulice. Cesta manželů bude připravena i v Lipníku n.Beč. – 

místo a doba budou ještě upřesněny. 
• Společenství Biblických tanců se sejde v pondělí 13. února v 17:00 na faře. 

 

Co se děje v diecézi: 
 

• V Arcibiskupském kněžském semináři pro muže 17-35 let - Postní duchovní 

obnova – 24.-26. února, kterou vede P. Jaroslav Němec. 

• Večerní kurz spirituality nabízí Katedra pastorální a spirituální teologie 

Cyrilometodějské teologické fakulty v Olomouci. Přednášky budou vždy v 

úterý večer od 7.3. do 9.5. v aule teologické fakulty, Univerzitní 22. Přihlásit 

se můžete do 20.2. Podrobné informace a možnost přihlášení najdete na: 
www.cmtf.upol.cz/studujte-u-nas/celozivotni-vzdelavani 

                                     

 

 

 

http://www.hranice.dcpr.cz/

