
        
 

Neděle – 28.3.2021  Květná neděle- pašijová 

1. čtení – Iz 50,4-7 
Žl  Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil 
2. čtení – Flp 2,6-11 
Pašie – Lk 22,14-23,56 

  

 Mše svaté a Velikonoční Tridium 

   29.3.   30.3.   31.3.    1.4.    2.4.   3.4.   4.4. 

Drahotuše  8.00  18.00 18.00 20.00 8:00 

Střítež n.L. 17.30   17.30 17.30 19.00 9:30 

Jindřichov   16:30 16.30 16.30 17.30 11:00 

 Dnes je Květná neděle  

 
Svátky v týdnu: 

• 1.4. Zelený čtvrtek  

• 2.4 Velký pátek 

• 3.4 Bílá sobota  

• 4.4 Zmrtvýchvstání Páně 

 

Farnost oznamuje: 

• Kdo jste v postní době spořili do kasičky postní almužnu a dostali jste se 

do tíživé životní situace, užijte tyto odložené peníze pro sebe a svoji 

rodinu. 

Pokud se rozhodnete kasičku odevzdat, přineste ji na mši svatou 11.4. 

nebo do tohoto data na faru. 

• Ve středu 31.3. od 15.00 V Drahotuších proběhne velikonoční úklid a 

příprava kostela. Kdo můžete, přijďte.  

• Bdění u Božího hrobu Drahotuše 8-12hod., Střítež 13-17hod.,  

              Jindřichov 9-12hod. 

• Zemřel P. František Pevný SJ, který působil v Drahotuších v letech 

1947-49.   V únoru oslavil 100 let. Parte je na www stránkách naší 
farnosti . 
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Infolist farností 
Drahotuše, Střítež n. Ludinou 

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

 



 
Zprávy z děkanátu: 

• Na Velký pátek je možno navštívit křížovou cestu v Hranicích u 

Kostelíčka. Od 9.00 do 17.00 budou otevřeny kapličky křížové cesty pro 

soukromou pobožnost a budou zde připraveny modlitby křížové cesty a 

malá soutěž pro děti 

• Další putování křížovou cestou je možno po okolí Lipníku nad Bečvou. 

Více na www.farnostlipnik.cz 

• Minulý týden jsme Vám nabídli akci CPR Jitřenka v Teplicích. Takže 

připomínáme že proběhne od 27.3.do .5.4. více na: 
https://hranice.dcpr.cz/programy/pro-rodiny/ostatn.html 

• Farnost Hranice pořádá on line kurz „Základy křesťanství“. Kurz je určen 

pro všechny od 15ti let, kteří se chtějí dozvědět základní informace o 

křesťanství. Kurz proběhne od 15. dubna v 10 lekcích, které budou vždy 

ve čtvrtek v 19.00 hodin. Přihlásit se můžete do 8. dubna na email 
mastera.milan@ado.cz 

 

Co se děje v diecézi:  

• Arcidiecézní centrum pro katechezi zpracovalo metodickou příručku k 

prožívání letošního velikonočního třídení v rodině. Příručku si můžete 

stáhnout na  www.ado.cz/2021/03/25/domaci-liturgie-

velikonocniho-tridua-v-roce-2021/ 

• Od čtvrtka do neděle budou on-line přenosy z olomoucké katedrály. 

Ve čtvrtek dopoledne to bude od 9.30 do 10.30 missa chrismatis, od 18.00 

do 19.00 pak mše na památku poslední večeře páně. V pátek od 18.00 do 

19.30 obřady na památku umučení Páně, v sobotu od 19.00 do 21.00 

velikonoční vigilie se křtem dospělých a v neděli od 10.00 do 11.00 

slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

• Kardinál Leonardo Sandri prosí o štědrost při tradiční velkopáteční sbírce 

na podporu křesťanů ve Svaté zemi. Připomíná, že se kvůli koronaviru 

naprosto zastavil poutnický a turistický ruch a mnoho místních křesťanů 

přišlo o práci.  

• Dnes v 15.00 se v katedrále sv. Václava budou lidé modlit křížovou cestu 

s využitím textu francouzského katolického básníka Paula Claudela. 

Můžete shlédnou on-line na YouTube na kanálu katedrály: 

/www.youtube.com/channel/UC5totnl7kvii0SNl2u16BIA 
Noe nabízí: 

• Na zelený čtvrtek se můžete v 10.00 připojit ke mši svaté z Vatikánu, 

ve 20.05  evangelium podle Matouše. 

• V pátek ve 21.00 proběhne přenos z Křížové cesty z Náměstí sv. Petra 

s papežem Františkem a ve 22.30 evangelium podle Marka    
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