
        

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Neděle – 25.4.2021 - 4. neděle velikonoční  

 

1. čtení –  Sk 4,8-12 

Žl  Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním.   

2. čtení – 1 Jan 3,1-2 

Evangelium –  Jan 10,11-18   Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.  

  Mše svaté  
   26.4.   27.4.   28.4.    29.4.    30.4.   1.5.   2.5. 

Drahotuše  8.00   18.00 18.00 8:00 

Střítež n.L.  17.30   17.30  9:00 9:30 

Jindřichov   19.30    11:00 

Dnes je den modliteb za povolání ke kněžskému stavu a sbírka na 

křesťanská média (Radio Proglas a televize Noe) 
Svátky v týdnu:   

• Ve čtvrtek si připomeneme sv. Kateřinu Sienskou, pannu, učitelku církve a 
patronku Evropy 

 

Farnost oznamuje: 

Drahotuše 
• Začíná květen, který je v naší církvi zasvěcen Panně Marii. V Drahotuších 

bude otevřena kaple Panny Marie Lurdské od 9:00 do 17:00 hod.  
• Májové pobožnosti v Drahotuších Po, St, v 18hod. A v pátek po mši svaté. 

Májové pobožnosti pro děti Po a St 16:30hod. A v pátek po mši svaté. 
Střítež nad Ludinou 

• Večerní mše svaté od května budou 18:30hod. 
• V sobotu ráno 1.5.2021 v 9hod. Mše svatá se zasvěcením farnosti ke 

svatému Josefu. (Vemte si s sebou sošku či obrázek svatého Josefa k 
požehnání, které potom budete mít doma.) 

• Májové každý den v 18hod. V pondělí a ve čtvrtek bude májová s knězem po 
mši svaté. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. Jindřichov 

Infolist farností 



Jindřichov 
• Pro farnost Jindřichov oznamujeme, že májové pobožnosti budou ve středu 

a v pátek v 19hod. Mimo 5. května a 19. května bude mše svatá ve středu 
pro děti již 17:30hod. Májová pobožnost bude následovat po mši svaté.  

 
Důležité: 
Vládní omezení ohledně bohoslužeb od 26.4.2021 se ruší,... 
což znamená za podmínek, že každý účastník bude mít ochranný 
prostředek dýchacích cest (tj. respirátor nebo nanoroušku), budou dodrženy 
ve vnitřních prostorech rozestupy 2 metry - s výjimkou členů domácnosti - 
a účastníci si před vstupem do vnitřního prostoru dezinfikují ruce. 

• Pro všechny, kteří chtějí zaslat příspěvek do infolistů, je k dispozici e-mail: 
minarikovavladimira@seznam.cz. Budeme rádi, když se připojí svými 
příspěvky i farníci z Jindřichova a Stříteže. Obsah příspěvku nejprve 
konzultovat s otcem Michalem. 

 
Zprávy z děkanátu: 

• Centrum pro rodinu Jitřenka zve v úterý 27. dubna na akci „Les plný 
zvířátek“- soutěžní stezka pro mladší děti s přírodovědnými úkoly. 
Stanoviště s úkoly budou nachystána v arboretu SLŠ Hranice od 9.30 do 
11.30 a od 15.00 do 17.30. Pokud bude trvale pršet bude akce odložena. 
Děti, které přijdou v masce zvířátka, dostanou bonusovou odměnu. 

• Charita Hranice děkuje všem farníkům, kteří odevzdali pokladničku 
se svou almužnou. Postní almužně se vybralo rekordní částka 
130 560 Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří se do postní 
almužny zapojili.“ 
Celkový přehled farností je na nástěnce. 
Drahotuše 15 pokladniček 5993kč 
Střítež nad Ludinou 14 pokladniček 4757kč 
Jindřichov u Hranic 14 pokladniček 11 287kč 

• Centrum Jitřenka také letos nabízí příměstské tábory.            
 První turnus proběhne od 12. do 16. července v Drahotuších. Druhý pak 
23.-27.srpna v Ústí. Pokud máte zájem, na stránkách centra naleznete 
přihlášku. 

Co se děje v diecézi: 

• Květen bude věnován modlitebnímu maratonu na téma „Modlitba k Bohu 
stoupala ustavičně z celé církve“. Třicet katolických chrámů se bude 
každodenně střídat ve vedení živě přenášeného růžence v 18.00 
středoevropského času. Katolická církev zasvěcuje měsíc květen Panně 
Marii. Svatý otec zahájí 1. května tento měsíc modlitby a poprosí Marii o 
přímluvu. 

 

www.farnostdrahotuse.cz; fadrahotuse@ado.cz  603 314 038  
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