
        
 

Neděle – 4.4.2021  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

 

1. čtení –  Sk 10,34a.37-43 
Žl  Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se z něho.  
2. čtení – Kol 3,1-4 
Evangelium – Jan 20,1-9  Ježíš musel vstát z mrtvých.  
 

 

  Mše svaté  
    5.4.   6.4.    7.4.     8.4.    9.4.   10.4.   11.4. 

Drahotuše  8.00 8.00   18.00 18.00 8:00 

Střítež n.L.  9.30   17.30   9:30 

Jindřichov 11.00  19.30    11:00 

Dnes je sbírka na kněžský seminář 
 

 
Svátky v týdnu: 

•  11.4. je Neděle Božího milosrdenství 

 

Farnost oznamuje: 

•  Dnes by se měly měnit růžencové lístky. Protože to stále není možné provést 

fyzicky, posuňte se na nový desátek podle rozpisu, který jste obdrželi. 

• Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě velikonočních oslav – úklidem 

kostela, jeho výzdobou, hrou a zpěvem atd. 

• Zároveň se omlouvám farníkům ve Stříteži nad Ludinou a Jindřichově za 

změny času bohoslužeb během Tridua a Velikonoc. Stalo se tak z důvodu 

onemocnění kněze, který měl výpomoc. Ve Stříteži mají dnes mši na 11.00 a 

v Jindřichově na 9.30. Pondělní časy jsou uvedeny v úvodní tabulce. 

• V neděli 11.4. nezapomeňte přinést postní kasičky – Ti, kteří je nepoužijí na 

vyřešení vlastní tíživé situace. Pokud znáte ve svém okolí někoho, komu by  
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Infolist farností 
Drahotuše, Střítež n. Ludinou 

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



tato pomoc přinesla potřebnou naději a pocit blízkosti, vložte do kasičky také 

jeho adresu. Postní almužnu můžete také zaslat na účet Charity Hranice  

27-6448390227/0100, variabilní symbol 911 a zprávou pro příjemce Postní 

almužna a název obce či farnosti. 

• Letošní svátky se bohužel konají s omezenou účastí na mších svatých, ale 

věřím, že i přes tato omezení je ve svých rodinách prožijete a prožíváte s 

Kristem zmrtvýchvstalým. Dovolte mu, aby vstoupil. Vždyť on vpravdě z 

mrtvých vstal a nás křížem vykoupil. Z toho ať pramení naše radost, která 

přemáhá temnotu světa.   

 

 
Zprávy z děkanátu: 

• Mládež děkanátu pořádá v pátek 9. dubna již sedmý studentský pátek. 

Hostem bude otec Vratislav Kozub. Program začíná v 17.00 hodin svátostí 

smíření a pokračuje v 17.30 mší svatou. Po mši svaté bude katecheze na téma  

„Co radí Ježíš? Blahoslavenství.“ Celoroční téma je SVATOST. 

Program můžete opět sledovat na YouTube – mládež děkanátu Hranice 

• CPR Jitřenka posílá všem tento pozdrav: 

Vážení přátelé a příznivci! 

Doba nepřeje osobním setkáváním, přesto Vám chceme popřát požehnané 

Velikonoce, ve kterých zkusíte to nejdůležitější setkání a to setkání s 

živým Kristem. 

             Za všechny pracovníky a spolupracovníky Centra pro rodinu Jitřenka     

                                                    Mgr. Marie Kaňovská  pastorační asistentka 

                                                    CPR Jitřenka Hranice  http://hranice.dcpr.cz/ 
 

 
Co se děje v diecézi:  

• V Arcibiskupském paláci pořádala Moravská filharmonie koncert složený z 

hlavní části Matoušových pašijí od J. S. Bacha. Záznam je možno 

poslechnout na www. mfo.cz 

• Děti z „Vlčího doupěte“ se zapojily do modlitební sítě, která je připravena 

v době velikonoční (od 11.4 do Letnic) se společně modlit za kněze – Za 

vylití Ducha Svatého na kněze.  Rodiny mohou poslat křestní jména kněží 

na email: vlcidoupe.7@gmail.com do středy 7.dubna. Více na YouTube 

– vlčí doupě -videokázání „Ztráta=zisk“ 
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