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Neděle – 12.2.2023 – 6. neděle v mezidobí 

1. čtení – Sir 15,16-21 (řec. 15-20) 

Žl Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.                                                                                                                                                                                                                                              

2. čtení – 1 Kor 2,6-10 

Evangelium – Mt 5,17-37 

                            Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům;  

                                                             ale já vám říkám.  

Mše svaté     

   13.2.   14.2.   15.2.       16.2.   17.2.    18.2.   19.2. 

Drahotuše       17:00  10:00     8:00 

Střítež n.L.     17:30        9:30 

Jindřichov             11:00 

   Farnost oznamuje: 

• Od 13.2. do 15.2. nebudou mše svaté. Kdyby bylo potřeba duchovní 

služby můžete volat P. Petr Utíkal 736 522 840. 

• V sobotu 18.2. bude v Drahotuších v 10hod. mše svatá. A po ní bude 

další program na faře z hnutí Cursilla, ukončení v 15hod. 

• Na postní dobu je plánovaná aktivita, na kterou prosíme o zapůjčení 

starých jednoduchých dvouramenných vah. Nebo kdo by něco 

podobného udělal. Drahotuše zajištěny. Ještě Střítež a Jindřichov. 

Ozvěte se otci Michalovi. 

• Hromadné udělování pomazání nemocných při mši svaté ve Stříteži 

pondělí 27.2. ve 17:30hod. Během 14dní před udělování svátosti je 

potřeba svatá zpověď. 
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Infolist farností 



• Charita Hranice zřídila účet, na který můžete zasílat příspěvky pro země 

zasažené nečekaným zemětřesením – Turecko a Sýrii. Číslo účtu je: 
55660022/0800 variabilní symbol 118. Děkujeme všem dárcům. 

• Perinatální hospic Dítě v srdci pořádá Víkend pro bezdětné manžele -  
Jedná se o setkání párů, které touží po dítěti, ale to nepřichází. Víkend plný 

ztišení, společenství, přímluvné modlitby i svědectví. Slovem k zamyšlení 

bude provázet karmelitánský kněz P. Jan Maria Hanáček O.Carm. Dále se 

setkáte s laickou karmelitkou a dulou Janou Markovou a laickým misionářem 

a koučem Václavem Čápem. Součástí sobotního odpoledne bude také diskuze 

se čtyřmi manželskými páry, jejichž příběh začal stejně – nemohli mít 

miminko. Termín 10. - 12. 3. Karmelitánský klášter Kostelní Vydří. 
Přihlásit se můžete na petra@ditevsrdci.cz Více informací na 

www.ditevsrdci.cz 

• V sobotu 1. dubna (ale i v jiné dny) se můžete připojit k celorepublikové akci 

Ukliďme Česko. Více na www.uklidmecesko.cz 

Zprávy z děkanátu:   

• Nezapomeňte, že už v pátek si můžete zahrát„Deskovky ve sklepě“. Začíná se 

od 17:30 mší svatou v kostele Stětí sv. Jana Křtitele po které se přesunete na 

faru. 
• Setkání animátorů bude 13.2. v 18:00 – zváni jsou všechny kreativní jedinci, 

kteří chtějí pomoci. 
• CPR Jitřenka nabízí akce v okolí v rámci Národního týdne manželství: 

- v Malém sálu Městské knihovny ve Val.Meziříčí –14. 2. od 17:00 
Překážky trvalého vztahu se zřetelem na komunikaci mezi manžely. 
23.2. od 17:30 – Manželské ne/povídání a 9.3. od 17:30 Co by se měl muž 

naučit od ženy a žena od muže. 
- Od 13. do 19. 2. se můžete projít krásnou přírodou Valašska na trase Čarták-

Gigula na Soláni kde budou rozmístěné tématické plakátky. Trasa je vhodná i 

pro kočárky. Mapku naleznete na plakátu na nástěnce.  

Co se děje v diecézi: 
• Na Svatém Hostýně bude  4.- 26. března duchovní obnova s Ing. Mgr. 

Václavem Čápem na téma „Vnitřní uzdravení“. Na exerciciích - Nestačí jen 

mlčet, je třeba stávat se tichem 
Pro seniory budou v roce 2023 duchovní obnovy na Svatém Hostýně: 

22.-24. května – P. Miroslav Jáně 
18.-20. září – P. Milan Palkovič 
1.-4.     října – P. Jan Mach 
přihlášky: tel. 573 381 693, e-mail matice@hostyn.cz 

Další duchovní obnovy pro seniory pořádá Velehrad: 

24.-26. dubna – P. Jan Mach                    27.-29. listopadu – P. Jan Žaluda 
přihlášky: tel. 572 571 420, mobil 733 741 896, e-mail velehrad@stojanov.cz  
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