
        
 
Neděle – 24.1.2021  3. neděle v mezidobí 
 
1. čtení – Jon 3,1-5.10 
Žl  Ukaž mi své cesty, Hospodine.     
2. čtení – 1 Kor 7,29-31 
Evangelium – Mk 1,14-20    Obraťte se a věřte evangeliu.  
    
 
  Mše svaté  
 25.1. 26.1. 27.1. 28.1. 29.1. 30.1. 31.1. 
Drahotuše  8.00   17.00 17.00 8:00 
Střítež n.L. 17.30   17.00   9:30 
Jindřichov   16.30    11:00 

Dnes je neděle Božího slova. Dnešní sbírka je na podporu 

biblického apoštolátu 

 

Svátky v týdnu: 

 

• V pondělí slavíme Obrácení sv. Pavla, apoštola    
• V úterý si připomeneme Památku sv. Timoteje a Tita, biskupů 
• Ve čtvrtek je Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele 

církve 

 

Farnost oznamuje: 
  

Charita Hranice děkuje  všem účastníkům Tříkrálové sbírky, kteří 
přispěli do charitativních pokladniček.  
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Infolist farností 
Drahotuše, Střítež n. Ludinou 

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

 



• Přestože je možno do pokladniček sbírky přispět ještě tuto neděli, 
mají ve Stříteži nad Ludinou a v Jindřichově již sečteno. 
Ve Stříteži se vybralo 38.507,- korun a v Jindřichově 20.975,-. 
Velký dík patří organizátorům – paní Janě Biskupové z Jindřichova 
a paní Nadě Šváčkové ze Stříteže. Děkujeme také všem 
zúčastněným dobrovolníkům. 

• Kdo ještě nemá tříkrálovou křídu, může se přihlásit v sakristii. 
 
 

Zprávy z děkanátu: 
 

• Dnes je v děkanském kostele v Hranicích v 16.00 ekumenická 
bohoslužba v rámci týdne jednoty křesťanů. Bohužel za katolíky se 
může zúčastnit jen 10 lidí, takže se můžeme připojit pouze 
duchovně. 

 
 

Co se děje v diecézi: 

 

• Dominikáni zvou na Fatimské první soboty v Olomouci v kostele 
Neposkvrněného početí Panny Marie. První v únoru bude 6.2. v 
17.20. Program má vést k prohlubování mariánské úcty skrze 
modlitbu posvátného růžence. „Kde je Matka Boží uctívána, tam je 
také Syn lépe poznáván, milován a oslavován.“ 

 

Noe nabízí: 
 

• 25.1. ve 20.05 nás čeká Ateliér užité modlitby s Markem O, Váchou 
• 26.1. v 18.45 Uzdrav naši zem tentokrát s epidemiologem 

Rastislavem Maďarem 
• 27.1. ve 20.05 nabízí televize možnost ztišení a usebrání při adoraci 

ve 22.10 pak v Noční universitě odhalíme filosofické základy 
genderové teorie a ideologie 

• 28.1. v 17.00 mají děti Ovečky 
 
     Strana 2 z 2 


