
 Neděle – 21.2.2021  1. neděle postní 
 
1. čtení – Gn 9,8-15 

Žl  Všechno tvé jednání, Hospodine, je láska a věrnost pro  

     ty, kdo plní tvou smlouvu.     

2. čtení – 1 Petr 3,18-22 

Evangelium – Mk 1,12-15 Byl pokoušen od satana, a andělé mu sloužili.  
     
 Mše svaté  
  22.2.  23.2.   24.2.   25.2.   26.2.  27.2.  28.2. 
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 Haléř sv. Petra 
 
Svátky v týdnu: 

• V pondělí je svátek Svatého stolce Petra, apoštola 
Farnost oznamuje: 

• Pokladničky na postní almužnu si můžete vyzvednout vzadu v kostele. 
• Křížové cesty budou takto: Drahotuše v pátek 16.30 před mší svatou, Střítež 

v pátek a v neděli v 15.00 a Jindřichov ve středu 15.50 před mší svatou. 
• Adorační den za povolání bude 23.2. v Jindřichově od 10.00 do 16.00 

Následuje zpovídání a v 16.30 mše svatá - a ve Stříteži nad Ludinou  
25.2. od 14.00 do 17.00 potom zpovědi a v 17.30 mše svatá. 
Přijďte na adoraci za bohoslovce, zároveň Vás v postní době setkání 
s Pánem  naplní a zklidní. 

• Pro příznivce Papežských misijních děl připravili pracovníci národní 
 kanceláře tradiční misijní kalendáře pro děti, které si můžete stáhnout na 
https://www.missio.cz/aktuality/postni-misijni-kalendar-pro-deti-2021/ .  
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Infolist farností 
Drahotuše, Střítež n. Ludinou 

 a Jindřichov 



 

Protože letos nelze provozovat obvyklé aktivity (např. modlitební 
společenství), nabízí něco i pro dospělé a to Misijní postní modlitbu, 
díky které se můžeme stát součástí jednoho společenství, i když zůstaneme v 
bezpečí domova. Více na: https://www.missio.cz/aktuality/misijni-postni-

modlitba-almuzna/ 

• Příspěvky na chod farností je možno zasílat také na účty jednotlivých 

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

 
• Představujeme Vám další znak jedné z našich farností a to farnosti   

Střítež n.Ludinou: 
Popis                                                                            
V zeleném štítě s vlnitou, stříbrně a modře rovněž 
vlnitě dělenou patou, pošikem stříbrno-červeně 
šachované zúžené břevno, provázené nahoře 
brkovým perem a dole oštěpem, obojí zlaté. Štít je 
převýšen černým kněžským kloboukem s jedním 
střapcem na každé straně. 
Původ                                                                      
Zelená barva štítu je odvozena od obecního znaku. 
Rovněž pata štítu odkazující na řeku Ludinu, 
kterou má obec v názvu. Pero a oštěp jsou atributy 
sv. Matouše, který je patronem farnosti. Stříbrno-
červené šachování   odkazuje na znak hranického 
děkanství, do kterého   Střítež nad Ludinou patří.       

Zprávy z děkanátu: 
• Náš děkan nám připomíná modlitbu svatého růžence za ukončení 

pandemie, která je každý večer ve 20.00 hod. Sjednoťme se ve společné 
modlitbě a čerpejme posilu a útěchu u Panny Marie.   

 
 Co se děje v diecézi:     

• Na webinář, jehož cílem je představit poselství křesťanských Velikonoc, 

zvou všechny zájemce pracovníci olomouckého Centra pro školy. On-line 

setkání se uskuteční v úterý 23. února 2021 od 17.00 do 19.00. Webinář 
představí základní program k Velikonocům a Velikonoce v současném 
jazyce. Po přihlášení na e-mailu polcrova.helena@ado.cz  zájemci obdrží 
další pokyny, po skončení webináře pak mohou na stejném e-mailu žádat 
o zaslání předvedených materiálů. 

•  Předsedové evropských biskupských konferencí (CCEE) zvou k 

modlitbám za oběti pandemie po celou dobu postní, počínaje Popeleční 

středou. Každá země bude v jeden den postní doby slavit mši svatou, na 

Českou republiku připadá 17. březen 2021. Mši svatou za oběti pandemie 
bude celebrovat generální sekretář ČBK P. Stanislav Přibyl.  
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