
        
 

Neděle – 14.3.2021  4. neděle postní 
 
1. čtení – 2 Kron 36,14-16.19-23 
Žl  Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.   
2. čtení – Ef 2,4-10 
Evangelium – Jan 3,14-21 
             Bůh poslal Syna, aby skrze něho byl svět spasen   
     
 Mše svaté  
   15.3.   16.3.   17.3.   18.3.   19.3.  20.3.  21.3. 
Drahotuše  8.00   18.00 17.00 8:00 
Střítež n.L. 17.30   17.30   9:30 
Jindřichov   16.30  16.30  11:00 

 
 

Svátky v týdnu: 
• v pátek je slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.  

 
Farnost oznamuje: 

• Mše na sv. Josefa bude v Jindřichově v 16.30 a v Drahotuších v 18.00 
hodin 

• Mše svatá za všechny, kdo sbírají a vystřihují poštovní známky pro 
filatelisty (výtěžek jde na misie), bude sloužena v Hutisku Solanci 25.3. 
v 10 hodin. 

 
Zprávy z děkanátu: 

• 17.4.2021 bude v 10.30 blahořečen Služebník Boží p. Dominik Zavřel 
spolu s dalšími šesti mučedníky z Casamari. Narodil se v roce 1725 
v Chodově u Prahy a zemřel v roce 1799 právě v Casamari, kde sloužil 
v klášteře cisterciáckého řádu. 
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Infolist farností 
Drahotuše, Střítež n. Ludinou 

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

 



„Náš slavný spolubratře, otče Dominiku! Dostal jsi krásný úděl 

prolít krev, když jsi s planoucí vírou potřikrát chránil nejsvětější 

eucharistické způsoby před nečistou rukou proradných znesvětitelů 

Svátosti Lásky. Vypros mi na Boží dobrotě, které jsi sloužil 

s takovou horlivostí, milost, o kterou tě prosím z celého svého srdce. 

Vyplň mou touhu, je-li v souladu s vůlí Páně, abych mohl tak jako 

ty, po celý život věrně následovat Božský příklad a odevzdat svou 

duši v Boží milosti. Amen.“  (Překlad modlitby z italštiny)  
• Pro všechny, kteří potřebují poradit v různých oblastech – např. finanční 

starosti, obavy o zdraví, starosti s výukou dětí atd, připravil rodinný svaz 
iniciativu MOJE UŠI PRO TEBE. Seznam poradců najdete na stránkách 
rodinnysvaz.cz  

 
Co se děje v diecézi:  

• 17.3. od 18.00 mše svatá za oběti pandemie, za nemocné a za zdravotníky 
z olomoucké katedrály celebruje biskup Josef Nuzík 

• Papež František během tiskové konference při zpátečním letu z návštěvy 
Iráku zmínil, že uvažuje také nad návštěvou Slovenska, konkrétně 
Bratislavy. Mohl by přijet v září. 

• Arcibiskup Jan Graubner jednal o spolupráci s hejtmanem Zlínského 
kraje. Součástí jednání byla spolupráce kraje a církve na organizaci oslav 
Dne slovanských věrozvěstů na Velehradě ve dnech 4. a 5. července 2021. 
Jedním z nosných témat letošních oslav bude 100 let od jmenování 
Antonína Cyrila Stojana olomouckým arcibiskupem a 170. výročí jeho 
narození. 
 

Noe nabízí:  

• Dnes v 10.00 mše svatá z kostela sv. Františka z Assisi v Beňově,      , 
následují Poutníci času s Leticií Vránovou Dytrychovou v 11.05 

• 15.3. v 16.40 Noční universita – Hasan Zahirovič – Bratři Čapkové              
ve 20.05 Ohlédnutí za návštěvou papeže Františka v Iráku 

• 17.3. ve 12.05 mše svatá za oběti pandemie, za nemocné a za zdravotníky 
z kostela sv. Vojtěcha v Praze.                                                                              
v 19.15 Jeníkov – první díl filmu ze série Poutní místa severních Čech                                          
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