
        
 

Neděle – 7.3.2021  3. neděle postní 
 1. čtení – Ex 20,1-17 
 Žl  Pane, ty máš slova věčného života  
 2. čtení – 1 Kor 1,22-25 
 Evangelium – Jan 2,13-25 
  Zbořte tento chrám, a ve třech dnech jej zase postavím.    
  
    Mše svaté  
   8.3.   9.3.   10.3.   11.3.   12.3.  13.3.  14.3. 
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: 

• V Drahotuších pokračují práce na opravách fary. Bylo vyměněno několik 
oken a přibyly i dveře na schodišti. Také pokračují práce na elektro 
rozvodech a omítkách. Děkuji  všem pracovníkům. 

• Dnes opět neproběhne fyzická výměna růžencových lístků. Nezapomeňte se 
posunout podle rozpisů, které jste dostali. 

• Mnohokrát děkujeme všem, kteří přispěli na chod farností na účty: Drahotuše 
1880253309/0800 , Střítež nad Ludinou 1880250319/0800 a Jindřichov 

1880251389/0800. Do poznámky prosím uvádějte: Dar na hlavní činnost 
farnosti. 

• Ve čtvrtek 4. března 2021 zemřel P. František Lízna, jezuita, disident a 

poutník. Poslední rozloučení se uskuteční v pátek 12. března při mši svaté od 

15.00 v brněnském jezuitském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Mši svatou, 

kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka, bude živě přenášet televize 

Noe, možnost osobní účasti je kvůli pandemickým opatřením velmi omezená. 

Pouze pro pozvané. https://www.ado.cz/…                                                                                 
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Infolist farností 
Drahotuše, Střítež n. Ludinou 

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

 



Dnes ještě jednou představujeme znak farnosti Drahotuše:  

Popis 

V červeném štítě pod modrou hlavou se čtyřmi zlatými 
vinařskými noži se zlatými rukojeťmi. Štít je převýšen 
černým kněžským kloboukem s jedním střapcem na každé 
straně. 

Původ 

Stříbrný rošt je atributem patrona farnosti sv. Vavřince. Červená barva štítu odkazuje 
jeho mučednickou smrt a také na erb rodu knížat z Ditrichštejna. Z erbu tohoto rodu, 
který patřil mezi nejvýznamnější majitele panství a patrony farnosti, jsou vzaty i 
vinařské nože. Modrá hlava štítu se zlatými liliemi odkazuje na znak děkanství 
Hranice, kde farnost Drahotuše náleží. Černý klobouk s jedním střapcem značí 
farnost.  

Zprávy z děkanátu: 
• Stále se můžete připojit k celoroční hře Poznej svůj děkanát, kterou pořádá 

CPR Jitřenka. Březen je zaměřen na sv. Josefa. Všechny informace naleznete 
na https://hranice.dcpr.cz menu -programy-pro rodiny-ostatní 

• ve středu 10.3. v 19.00 on-line Manželské spolčo téma: „Čím nás může 
inspirovat sv. Josef.“ Pokud se chcete připojit, napište si o link na 
cprhranice@ado.cz 

• ŠESTÝ STUDENTSKÝ PÁTEK 

V pátek 12. března 2021 se opět uskuteční v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v 

Hranicích Studentský pátek konaný mládeží děkanátu Hranice.  

Tentokráte bude naším milým hostem P. Václav Fojtík.  
 
Co se děje v diecézi:  

• Arcidiecézní setkání mládeže se letos bude konat on-line. Jeho letošní motto 
je : „Vstaň, učiním tě svědkem toho, co jsi viděl.“ 
Koná se každé 2 roky u příležitosti Světového dne mládeže. Začátek bude v 
pátek 26.3. v 19.00, jeho náplní bude večer chval. Hlavní program bude v 
sobotu 27.3. od 9.30 – modlitba, katecheze, off-line program, talkshow a v 
16.00 mše svatá. Vysílat se bude z olomoucké katedrály sv. Václava. 
Host P. Lukáš Jambor. 

• Na webu Hudba.signaly.cz najdete videoklipovou křížovou cestu.  
 
Co se děje ve světě:  
• Papež František je na návštěvě Iráku  (5. - 8. března). Chce podpořit mírovou 

obnovu země, ze které nábožensky založené útoky vyhnaly mimo jiné stovky 
tisíc křesťanů. Charita Česká republika v Ninive dlouhodobě pomáhá 
navrátilcům zajistit si trvalou obživu. 
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