
        
 

Neděle – 18.4.2021 - 3. neděle velikonoční  

 

1. čtení –  Sk 3,13-15.17-19 

Žl  Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář.  

2. čtení – 1 Jan 2,1-5a 

Evangelium –  Lk 24,35-48  Tak je psáno: Kristus bude trpět a třetího    

                                                     dne vstane z mrtvých.  

 
 

  Mše svaté  
   19.4.   20.4.   21.4.    22.4.    23.4.   24.4.   25.4. 

Drahotuše  8.00   18.00 18.00 8:00 

Střítež n.L.  17.30   17.30   9:30 

Jindřichov   19.30    11:00 

 
 
 
Svátky v týdnu:  
  

• V pátek slavíme svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, 
hlavního patrona pražské arcidiecéze 

 

Farnost oznamuje: 

• Připomínáme, že se stále můžete ve 20.00 modlit spolu s ostatními 
věřícími růženec na úmysl ukončení pandemie. Modlitba růžence je 
mocný a snadno dostupný prostředek, který je vždy k dispozici. 
Využívejme jej zvlášť v době, kdy máme omezené možnosti 
zúčastnit se bohoslužby. 
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Infolist farností 
Drahotuše, Střítež n. Ludinou 

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

 



Zprávy ze světa: 

• V neděli 25.4. si připomeneme 58. světový den modliteb za 
povolání.   Na webu církev.cz si můžete přečíst poselství Svatého 
otce k tomuto dni. 

 

Co se děje v diecézi: 

• V Karmelitánském nakladatelství vychází nová kniha arcibiskupa 
Jana Graubnera pod názvem „Zbožnost je užitečná ke všemu“. 
Arcibiskup v ní vzpomíná na boj s koronavirem – Jak se ho v 
nejhlubší krizi dotýkal Bůh?Kdy nejvíce pocítil svá omezení?  

• K prožití letošních májových pobožností nabízí olomoucké 
arcibiskupství brožuru nazvanou „Stojanův květen“. Jedná se o 
májová kázání věnovaná arcibiskupu Antonínu Cyrilu Stojanovi a 
zpracovaná podle jeho životopisu od Mons. Františka Cinka. 
Redakčně upravené a aktualizované vydání textu z roku 1966 
vychází ke 100. výročí Stojanova jmenování olomouckým 
arcibiskupem (1921–2021). Brožuru si můžete stáhnout na ado.cz 

 

Noe nabízí: 

• Dnes ve 20.05 Dekalog II: Druhé přikázání 
• 19.4.v18.20 pro děti S Hubertem do lesa                                           

v 19.30 Víra do kapsy 
• 20.4. 10.00 Noční univerzita - P.M.Vácha - Solí a kvasem v nelehké 

době  (pro ty, kdo nestihli premiéru) 
• 21.4. ve 22.05 Noční univerzita - P Bogdan Stepien - Modlitba za 

uzdravení 
• 22.4 v 9.55 kulatý stůl - Ze zákulisí Katolického týdeníku 
• 25.4. ve 20.05 Dekalog III: Třetí přikázání 
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