
Neděle – 28.2.2021  2. neděle postní 
 
1. čtení – Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 
Žl  Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.  
2. čtení – Řím 8,31b-34 
Evangelium – Mk 9,2-10    To je můj milovaný Syn.   
     
 Mše svaté  
   1.3.   2.3.    3.3.    4.3.    5.3.   6.3.   7.3. 
Drahotuše  8.00   17.00 17.00 8:00 
Střítež n.L. 17.30   17.30   9:30 
Jindřichov   16.30    11:00 

 
 
Farnost oznamuje: 
 

• 16.2. se dožil 100 let P. František Pevný, který byl kaplanem v 
Drahotuších v letech 1947-1949. Nyní žije v Domově svaté Alžběty 
v Žernůvce u Tišnova. Více na o něm http://jesuit.cz/clanek.php?id=2391  

• 13.12. 2020 zemřel P. Karel Krumpolc, který působil v letech 1984-1991 
ve Stříteži nad Ludinou. Lehké odpočinutí… 

• Při sbírce Haléř sv. Petra se vybralo: V Drahotuších 6.470 Kč 
ve Stříteži 5.140 Kč a v Jindřichově 5.025 Kč. Děkujeme. 

• Křížové cesty: 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. 

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

farností: Drahotuše 1880253309/0800 , Střítež nad Ludinou 
1880250319/0800 a Jindřichov 1880251389/0800. Děkujeme všem, kteří 
přispěli a přispívají. 
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Infolist farností 
Drahotuše, Střítež n. Ludinou 

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

 



• V minulých infolistech jsme si představili znak farnosti Střítež nad 
Ludinou a dnes se podíváme na znak Jindřichova:                                           

Popis 

V modrém štítě pod stříbrnou hlavou oddělenou 
trojvrším stříbrná lilie provázená přivrácenými 
černými sekyrami na zlatých topůrkách. Nahoře 
pět (3,2) zlatých hvězd. Štít je převýšen černým 
kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé 
straně. 

Původ 

Modrá barva štítu je odvozena od obecního znaku. Stříbrná lilie odkazuje na 
farní kostel zasvěcený Nanebevzetí Panny Marie, pět hvězd na sochu sv. Jana 
Nepomuckého, stojícího v obci. Sekery jsou vzaty ze znaku obce. Trojvrší 
odkazuje na okolní kopce, ve kterých Jindřichov leží. 

 

 Co se děje v diecézi:  
• Karmelitánské  nakladatelství spustilo nový e-shop na adrese: 

https://eshop.cirkev.cz. Je v něm možno zakoupit nejen knihy, ale i 
liturgické předměty či klášterní produkty. Zboží bude distribuováno 
prostřednictvím služby Zásilkovna čímž se zvýší dostupnost sortimentu a 
zlevní doprava. 

• Svatý otec František zaslal poselství k letošní postní době. Celý dopis si 
můžete přečíst na www.ado.cz, zde přinášíme alespoň úryvek: 

„Postní doba je dobou víry neboli dobou, kdy přijmeme Boha do svého 

života a dovolíme mu, aby si u nás „učinil příbytek“ (srov. Jan 14,23). 

Postit se znamená osvobodit svůj život ode všeho, co ho okupuje, od 

přemíry informací – pravdivých či nepravdivých –, spotřebních produktů, 

abychom otevřeli brány svého srdce tomu, který k nám přichází zcela 

chudý, ale „plný milosti a pravdy“ (Jan 1,14); Syn Boha Spasitele.“                                                                                         

Noe nabízí: 

• Dnes 28.2. ve 20.05 - Brazilci, film provokativním způsobem vypráví o 
víře v sebe i druhé, o lásce k Bohu i fotbalu a také o překonávání 
předsudků. 

• 1.3. ve 21.15 Artbitr - kulturní magazín. Tento díl je vzpomínkou na Jana 
Sokola, který zemřel 16.2.2021 

• 2.3 ve 12.00 Atelier užité modlitby- pro ty, kdo neviděli premiéru -   
výborný díl s dirigentem Tomášem Hanusem 
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