
        
 

Neděle – 14.2.2021  6. neděle v mezidobí 
 

1. čtení – Lv 13,1-2.45-46 
Žl  Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.      
2. čtení – 1 Kor 10,31-11,1 
Evangelium – Mk 1,40-45  Malomocenství od něho odešlo a byl 

                                        očištěn.  
     Mše svaté  
  15.2.  16.2.   17.2.   18.2.   19.2.   20.2.  21.2. 

Drahotuše  8.00   17.00 17.00 8:00 

Střítež n.L. 17.30   17.30   9:30 

Jindřichov   16.30    11:00 
Dnes je sbírka na potřeby farnosti 

Svátky v týdnu: 
• Ve středu začíná postní doba, je POPELEČNÍ STŘEDA 

 
Farnost oznamuje: 

• Udělování popelce proběhne ve středu 17. 2. v 16.30 v Jindřichově a v 

18.00 ve Stříteži. V Drahotuších pak v sobotu 20.2. v 17.00 a v neděli 

21.2. v 8.00 hodin. 

• Příští neděli 21.2. je sbírka na Haléř sv. Petra  

• Děkujeme všem, kteří přispívají na potřeby farnosti při nedělních 

sbírkách. Tyto příspěvky slouží k zaplacení daní, energií, bohoslužebných 

výdajů (např. hostie, svíce, liturgické knihy…) a opravám. V Drahotuších 

letos probíhají opravy uvnitř fary – úprava společenské místnosti a bytu 

kněze, výměna nevyhovující elektroinstalace, topení, oprava omítek atd. 

• Příspěvky je možné zaslat také na účty jednotlivých farností: 

Drahotuše 1880253309/0800 , Střítež nad Ludinou 1880250319/0800  
a Jindřichov 1880251389/0800. 
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Infolist farností 
Drahotuše, Střítež n. Ludinou 

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

 



• Farní knihovna byla v Drahotuších přestěhována do 1. patra fary. 

Obsahuje duchovní i oddechovou literaturu. Otevírací doba není 

stanovena, výpůjčky po dohodě s o. Michalem. Už se sice den prodlužuje, 

ale stále jsou ještě dlouhé zimní večery nejen pro knihomoly. 

• Je možné si naplánovat úmysly mší sv. (intence) na celý rok. Nechejte si 

je zapsat v sakristii kostela. 

• Děkujeme všem, kteří se podíleli na vánoční výzdobě kostela, ať při 

přípravě nebo při úklidu.  

• Letošní rok je rokem výročí: 

Papež František (u příležitosti 150. výročí vyhlášení sv. Josefa patronem 

všeobecné církve) vyhlásil speciální rok zasvěcený sv. Josefovi (od 

8.12.2020 do 8.12.2021) 

V naší církvi pak slavíme 40. výročí vyhlášení sv. Cyrila a Metoděje za 

spolupatrony Evropy. 

Další oslava se týká arcibiskupa Stojana, který nastoupil do úřadu před 

100 lety. Byl obnovitelem Velehradu a Hostýna a také náboženského 

života Moravy. 

Hlavní událostí letošního roku je pak 1100 let od úmrtí sv. Ludmily. 

Biskupové Čech a Moravy proto vyhlásili tento rok Rokem sv. Ludmily. 

Více informací včetně programu oslav najdete na www.svataludmila.cz 

 
 Zprávy z děkanátu: 

• Na stránkách CPR Jitřenka je již k dispozici video s manžely 

Smékalovými - www.hranice.dcpr.cz 
 
 Co se děje v diecézi:     

• Na čtvrtek 11.2. svátek Panny Marie Lurdské připadl letos již 29. světový 

den nemocných. „Panna Maria se v Lurdech zjevovala sv. Bernardetě  s 

růžencem v rukách. Tuto vynikající modlitbu Vám i dnes vřele 

doporučujeme, protože v ní nás Panna Maria učí naslouchat Kristu. I Vy 

se můžete ve svém utrpení a osamocenosti Bohu odevzdávat v modlitbě 

růžence a v této modlitbě nacházet vnitřní posilu, světlo a víru. A prosíme, 

pamatujte i na nás, abychom byli dobrými pastýři všech nám svěřených. 

                              (Z listu českých a moravských biskupů) 
• Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný. 

Opět se v postní době můžeme připojit k pomoci potřebným 

prostřednictvím postních kasiček. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo 

potřebuje pomoc, řekněte to svému knězi nebo místní Charitě. Pomoci 

může i postní almužna. Nabídněte, prosím, postní kasičky i farníkům, 

kteří kvůli pandemii nemohou do kostela chodit.   
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