
 

 -----------------------------------------------------------------------------------Neděle 

– 26.2.2023 – 1. neděle postní 
 

1. čtení – Gn 2,7-9; 3,1-7 

Žl Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.                                                                                                                                                                                                                                             

2. čtení – Řím 5,12-19 

Evangelium – Mt 4,1-11 

                       Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen.    

Mše svaté     

   27.2.   28.2.    1.3.        2.3.    3.3.    4.3.    5.3. 

Drahotuše    8:00     17:00  Velká 
16:30 

    8:00 

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

Jindřichov    16:30         11:00 

Dnes v Jindřichově Křížová cesta venku sraz u kostela v 15:00hod.  

Za nepříznivého počasí budeme v kostele.    

Farnost oznamuje: 

• Velké poděkování všem, kteří vyráběli váhy a připravili ostatní části 

k postní aktivitě. K postní aktivitě se může každý připojit. Vzadu 

každého kostela jsou lístečky s úkolem pro daný věk. Jeden si vyberete 

a po splnění vložíte kamínek na váhy, abychom ty veliké kameny, které 

symbolizují zlo, převážili dobrem. Je to pro celou farnost. Na další mši 

svaté si vezmete další lísteček. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



• Charita již sečetla celkové výsledky Tříkrálové sbírky- v naší arcidiecézi se letos 

vybralo 39.076.971,- korun (v roce 2022 - 32.823.198,- korun) 
v celé české republice se letos vybralo 162.533.779,- korun (v roce 2022 - 
141.438.493,- korun) Podrobný rozpis výsledků najdete na 

www.trikralovasbirka.cz/vysledky. Charita děkuje všem – koledníčkům, 

organizátorům a dárcům. 
• Mše svatá v obci Velká sobota 4.3. v 16:30hod.  
• Ve Stříteži nad Ludinou bude v pondělí 27. února hromadné udělování 

pomazání nemocných v 17:30 hodin. Během 14-ti dní před udělováním 

svátosti je třeba vykonat svátost smíření. 

• Návštěva nemocných ve Stříteži a Jindřichově bude 1.3. od 13:00 hodin 

V Drahotuších bude 3.3 také od 13:00 hodin. 

• 5.3. odpoledne odjíždí otec Michal na exercicie, které potrvají do 10.3. Proto v 

tomto týdnu nebudou mše svaté. Ohledně pomazání nemocných či pohřbu 

bude k dispozici P. Petr Utíkal 736 522 840. 

• Jindřichov - setkání pastorační rady a všech kteří chtějí přidat ruku k dílu 

v pondělí 27.2. od 18:15 na společenské místnosti staré školy. Setkání ohledně 

varhan, Noci kostelů… 

• Drahotuše – setkání pastorační rady v pátek 3.3. po mši svaté na faře. Setkání 

ohledně kalendáře a akcí, střecha na faře, farních místností, střechy na 

hospodářských budovách, vyklizení, a mnoho dalšího… 

• Srdečně Vás zveme na výstavu Biblí a modlitebních knih, která se koná u 

Hašů č.p. 119 vždy o víkendech od 13:00-19:00 nebo dle telefonické domluvy 

na čísle 776 231 293. Zahájení s požehnáním začíná v neděli 26.02.2020 ve 

13:30. 

• Setkání nad Biblí – Drahotuše 1.3. od 18:00, Střítež a Jindřichov budou mít 

společné na faře ve Stříteži ve čtvrtek 2.3. po mši svaté. 

Texty pro toto setkání 1. čtení– Gn 12,1-4a, Mezizpěv– Žl 33,4-5.18-19.20+22 

2. čtení – 2 Tim 1,8b-10, Evangelium– Mt 17,1-9 jsou z 2. neděle postní 

Křížové cesty 
Drahotuše - v pátek 17:00 hod. hned po skončení bude následovat mše svatá 

Střítež - každý pátek 15:00 a v neděli 15:00hod. 

Jindřichov - ve středu v 16:00hod., pak následuje v 16:30 hod. mše svatá. 

• Dospělí mají možnost stáhnout si „Postní kapky“ na www.postnikapky.cz  

• Pro chodce přišla zajímavá nabídka z Lipníka – Svatojosefská  pěší pouť na Svatý 

Hostýn. Půjde se v sobotu 18. března. Sraz je již ve 4:30 u zvonice v Lipníku a 

mše svatá na Svatém Hostýně je v 11:15. Návrat bude autobusem z Bystřice z 

autobusového nádraží ze zastávky č. 5 v 16:40. Příjezd do Lipníka je v 17:33 

• Pro děti je připraven seriál postních videí, které nachystal projekt Vlčí doupě.  
Podrobnější informace naleznete v úvodním videu na 

https://youtu.be/YNX545v6VVE  
 

http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky
http://postnikapky.cz/
https://youtu.be/YNX545v6VVE

