
        
 

Neděle – 10.1.2021  Svátek křtu Páně 

1. čtení – Iz 55,1-11 
Žl  Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.     
2. čtení – 1 Jan 5,1-9 
Evangelium – Mk 1,6b-11   Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbení!  
 

  Mše svaté  
 11.1. 12.1. 13.1. 14.1. 15.1. 16.1. 17.1. 

Drahotuše  8:00   17:00 17.00 8:00 

Střítež n.L. 17:30   17:00   9:30 

Jindřichov   16:30    11:00 

 

Farnost oznamuje:  
• Dorazily Katolické kalendáře. Můžete si je vyzvednout v sakristii, cena 

50,- Kč (letos nebyly vydány děkanátní kalendáře) 

• V Drahotuších jsou volné umysly mší sv. (intence), je možnost si nechat 

zapsat v sakristii.  

• Vzhledem k trvajícím opatřením je stále omezen počet věřících na mších. 

Nezapomeňte se zapisovat na mše v předsíni kostela. 

• U příležitosti Neděle Božího slova (3.neděle v mezidobí, letos 24.1.), 

pořádá Liturgie.cz 21.ledna ve 20.00 on-line formační setkání pro ty, kdo 

při bohoslužbě čtou z Písma. Více na www.liturgie.cz/skola-

liturgiky/a/sluzba-lektora-2021 

• Pro ty, kteří chtějí přispět do tříkrálové sbírky, která letos probíhá hlavně 

on-line, je na nově otevřeném webu www.trikralovasbirka.cz 

připravena virtuální kasička do 30. dubna. Lze také přispívat celoročně na 

účet 66008822/0800 variabilní symbol 777 

Do 24.1. je možné přispět do kasiček, které jsou umístěny takto: 

Drahotuše – Těšíkovi, nám. Osvobození 115,    

Milenov - obecní úřad a prodejna COOP 

Lhotka - U Synků,              
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Klokočí - obecní úřad,    

Velká - Autocentr Servis TDG,           

Hrabůvka - prodejna COOP,            

• Tříkrálový koncert vysílá ČT 10.1. v 18.00 hodin v přímém přenosu. 

 

Zprávy z děkanátu: 

• Mládež děkanátu je aktivní i v době omezení a na kanále 

https://www.youtube.com/channel/UCO3bUX0bYq19DCAu4i3md

bA  můžete zhlédnout přenosy mší i tzv. studentské pátky 

 

Co se děje v diecézi: 

• K účasti na on-line exerciciích „Panna Maria – ikona spásy“ jsou ve 

dnech 17. až 23. ledna 2021 zváni laici, zasvěcené osoby i kněží. Z 

poutního kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích je povede              

P. Martin Sedloň, OMI. Exercicie budou přenášeny na kanále youtube 

Lectio divina.cz vždy v 9 a ve 14 hodin.  

 

• Arcibiskup Jan Graubner byl propuštěn do domácího léčení. Děkuje 
všem, kteří se modlili za jeho uzdravení: 

Drazí bratři a sestry, 

dnes jsem byl propuštěn z nemocnice do domácího léčení a cítím se 

daleko lépe, i když k plnému návratu do služby to bude ještě chtít 

trochu trpělivosti. Velmi rád při této příležitosti děkuji všem, kteří 

se za mé zdraví modlili. Situace byla vážná a já jsem Pánu za vše 

poděkoval a byl připraven odejít do jeho milosrdenství, ale zároveň 

jsem slíbil v práci pokračovat, pokud on bude chtít. 

Dnes mám radost nejen z postupného návratu zdraví, ale i ze 

spontánního projevu živého společenství víry, které jste ukázali 

modlitbou, jejíž plody nejsou daleko od Zázraku. Bohatí touto 

zkušeností můžeme pokračovat v modlitbě za úplné zastavení 

pandemie a za návrat lidských srdcí k Bohu. 

S velkou vděčností každému z vás ze srdce žehná 

arcibiskup Jan 
Noe nabízí: 

• Přímé přenosy mší svatých ve všední dny ve 12.05 a 18.00, v 
sobotu v 18.00 a v  neděli v 10.00 a 18.00 

• 13.1. v 9.20 Generální audience papeže Františka 
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