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Neděle – 12.3.2023 – 3. neděle postní 
 

 

1. čtení – Ex 17,3-7 

Žl Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte     

                                                 svá srdce!                                                           

2. čtení – Řím 5,1-2.5-8 

Evangelium – Jan 4,5-42 

              Pramen vody tryskající do života věčného.            
                                                                                                                                                                                
Mše svaté     

   13.3.   14.3.    15.3.        16.3.   17.3.   18.3.  19.3. 

Drahotuše    8:00      17:00      8:00 

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

Jindřichov    16:30         11:00 

                    

Farnost oznamuje: 

• Jako v každou postní dobu jsou i letos v kostelích pokladničky pro postní 

almužnu. Nezapomeňte si je vzít, složit a dávat do nich peníze, které jste 

ušetřili nějakým sebezáporem. Budou se vracet na Květnou neděli (případně 
 v následujícím týdnu) a pomohou přes Charitu rodinám či jednotlivcům v 

našem regionu. 

• Nakladatelství Refugium vydalo novinku od Miroslava Herolda, SJ Svatá 

Pavlína. Tato svatá mučednice byla před 400 lety prohlášena za patronku 

Olomouce. Cena knihy je 90,- korun a najdete ji na  

http://www.refugium.cz/obchod/produkt/Svata-Pavlina.html 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 

http://www.refugium.cz/obchod/produkt/Svata-Pavlina.html


• Setkání nad Biblí – Drahotuše 15.3. od 18:00, Střítež a Jindřichov budou 

mít společné na faře ve Stříteži ve čtvrtek 16.3. po mši svaté. 

               4. neděle postní 

Texty pro toto setkání: 1. čtení – 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a 

                                       Mezizpěv – Žl 23,1-3a.3b-4.5.6 

                                       2. čtení – Ef 5,8-14 

                                       Evangelium – Jan 9,1-41 

Zprávy z děkanátu 

• V pondělí 13.3. bude v děkanském kostele v Hranicích Fatimský den. Mše 

svatá bude v 17:30 hod. a sloužit ji bude Msgre Pavel Dokládal. Po mši bude 

zasvěcení Panně Marii. 
• Připomínáme pro mladé Green Game Day v Hustopečích 17.-18.3. viz minulý 

infolist. 
• Lze již přihlašovat děti na příměstské tábory. První turnus je 10.-14. 7.  

na faře v Drahotuších. Druhý turnus 21.-25. 8. proběhne v Ústí u Hranic. 
Přihlášky najdete na webu CPR Jitřenka nebo na www.farnost-hranice.cz. 

Vyplněnou přihlášku můžete zanést do Jitřenky.  

• 26. ročník Železného poutníka – pěší pouť, která se koná vždy v noci z pátku 

na sobotu týden před Květnou nedělí. Startuje se 24.3. na Svatém Kopečku v 

18:00 mší svatou v Bazilice Navštívení Panny Marie. Zhruba v polovině trasy 

– v Prosenicích bude připraveno menší občerstvení a teplý čaj. Kněží budou 

během cesty k dispozici pro duchovní rozhovor nebo svátost smíření. 

Zakončení bude opět mší svatou – na Svatém Hostýně 25.3 v 7:15 v Bazilice 

Nanebevzetí Panny Marie. Zpáteční cestu ze Svatého Hostýna si zajišťuje 

každý sám. V případě dotazů je možné využít email marian.husek@seznam.cz.  
 

Co se děje v diecézi: 
• V sobotu 1.4. bude v Olomouci „Den s Antonínem Cyrilem Stojanem“. Pořádá 

ho Centrum pro školy AO a CM křesťanská akademie. Proběhne u příležitosti 

100 let od úmrtí tohoto olomouckého arcibiskupa. Program: mše svatá v 

kostele sv. Anny  
(u katedrály), ve velkém sále kurie Biskupské nám. 2 v 10:30 zahájení a 

přednáška doc. J Šebka, po přestávce s občerstvením  
ve 12:00 informace o procesu blahořečení a diskuze do cca 13:00 
Nejen ke zpěvu, ale i k meditaci může posloužit píseň Můj kříži. 
Text A.C. Stojana zhudebnil František Macek a najdete ji v kancionálu pod 

číslem 989.  
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