
        
 

Neděle – 17.1.2021  2. neděle v mezidobí 
 

1. čtení – 1 Sam 3,3b-10.19 
Žl  Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.      
2. čtení – 1 Kor 6,13c-15a.17-20 
Evangelium – Jan 1,35-42   Viděli, kde bydlí, a zůstali u něho.  
    
 

  Mše svaté  
 18.1. 19.1. 20.1. 21.1. 22.1. 23.1. 24.1. 

Drahotuše  8.00   17.00 17.00 8:00 

Střítež n.L. 17.30   17.00   9:30 

Jindřichov   16.30    11:00 

 

 

Svátky v týdnu: 

 

• V pondělí si připomeneme památku Panny Marie, Matky jednoty 

křesťanů – začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů. 

• Ve čtvrtek oslavíme sv. Anežku Římskou, pannu a mučednici. 

 

Farnost oznamuje: 
  

• Týden  modliteb za jednotu křesťanů proběhne od 18. do 25. ledna. 

Letošním mottem je verš: „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné 

ovoce“ (srov. Jan 15, 5-9)  

Na www.ado.cz najdete texty modliteb, které můžete použít i pro 

soukromé modlitby. (Od str. 20 jsou úvahy a modlitby pro 8 dní) 
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Infolist farností 
Drahotuše, Střítež n. Ludinou 

 a Jindřichov 
Telefon 603 314 038,email fadrahotuse@ado.cz 

 



 

• Příští neděle (24.1.) je vyhlášena dnem Božího slova. Na tento den 

vyhlásila Česká biskupská konference sbírku na podporu 

biblického apoštolátu. Nahradí sbírku na podporu Bible, která se 

dosud konala na podzim ve „dnech Bible“.  

Tento den je však hlavně výzvou k hledání nových impulsů k šíření 

Božího slova. Rady najdeme na www.biblickedilo.cz 

 
 

Zprávy z děkanátu: 
 

• Centrum pro rodiny Jitřenka pořádá celoroční hru pro rodiny s 

názvem Poznej děkanát Hranice. Každý měsíc bude věnován světci, 

jehož patrocinium se v děkanátě nachází. Ke hře je potřeba se 

přihlásit na cprhranice@ado.cz. Více na www.hranice.dcpr.cz 

• 29.1. proběhne webinář pro ženy s Mgr. Irenou Smékalovou. 

Můžete se přihlásit na výše uvedený mail. 

 

Co se děje v diecézi: 

 

• Ve čtvrtek 21. ledna v 18.00 hodin se uskuteční „Tříkrálový koncert 

pro hrdiny z první linie“- poděkování všem bezejmenným hrdinům 

v boji s koronavirem. Tóny klasické hudby zazní z dvorany 

Arcibiskupského paláce a jako tradičně v této době je připraven  

on-line přenos na webu města  www.olomouc.eu 

 
Noe nabízí: 
 

• 17.1. ve 20.05 Missio magazín tentokrát z Guyany a Burundi 
• Po 18.1. v 15.20 – Noční univerzita P. Bogdan Stepien -Zázraky 

Boží milosti  
• 21.1. v 16.35 Večeře u Slováka - debata nad nedělním Božím 

slovem 
• 21.1.  17.00 Ovečky v karanténě 
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