
 

  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Neděle – 9.5.2021 - 6. neděle velikonoční / Den modliteb za 

pronásledované křesťany 

 

1. čtení –  Sk 10,25-26.34-35.44-48 

Žl  Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.   

2. čtení – 1 Jan 4,7-10 

Evangelium –  Jan 15,9-17 

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo za své přátele položí život.  
  
 Mše svaté  
   10.5.   11.5.   12.5.    13.5.   14.5.   15.5.   16.5. 

Drahotuše  8.00 18:00  18.00  18.00 8:00 

Střítež n.L.  18.30   18.00   9:30 

Jindřichov    19.30   11:00 

Dnes je sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu 
Svátky v týdnu:   

• Ve čtvrtek slavíme NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 
• V pátek je svátek sv. Matěje, apoštola 

 
Farnost oznamuje: 

• Drahotuše: mše z vigilie Nanebevstoupení Páně v 18:00hod. 

• Střítež mše ve čtvrtek 18:00hod. 

• Jindřichov mše ve čtvrtek 19:30hod. Ve středu mše nebude. 

• Ještě jednou připomínáme možnost připojení se k modlitbě růžence z 

některého světového poutního místa vždy v 18.00 SEČ přes 

www.vaticannews.va/cs.html . Pomodleme se společně na tyto úmysly: 

9.5. Za všechny seniory-Svatá chýše v Loretu Itálie,  
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10.5. Za všechny lidi s postižením-svatyně Panny Marie v Knocku Irsko, 

11.5. Za všechny chudé, bez domova a ty, kteří se nacházejí v 

ekonomické nouzi-svatyně Panny Marie chudých Banneux Belgie, 12.5. 

Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději-Panny Marie, Matky 

Afriky, Alžír Alžírsko, 13.5. Za všechny vězněné-svatyně Panny Marie 

Růžencové, Fatima Portugalsko, 14.5. Za všechny vědce a instituce 

lékařského výzkumu-svatyně Panny Marie Uzdravující, Vailankanni 

Indie, 15.5. Za všechny migranty-svatyně Panny Marie, Královny míru, 

Medžugorje Bosna, 16.5. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi-

katedrála Panny Marie, Sydney Austrálie  
 

Zprávy z děkanátu: 
• Mládež děkanátu Hranice pořádá již osmý studentský pátek – 14.5. v 

kostele Stětí sv. Jana Křtitele. Pozvání tentokrát přijal vzácný host Mons. 
Josef Nuzík, který si připravuje katechezi na téma: Životní povolání jako 
cesta ke svatosti. Program 17.00 svatá zpověď 17.30 mše svatá a po ní 
katecheze. Program je možno sledovat i na YouTube – mládež děkanátu 
Hranice 

• CPR Jitřenka zve na akce v rámci Týdne pro rodinu od 8. do 16.5.: 

• 1.Hru pro celou rodinu Rodinná pohoda není náhoda 8.-19.5. - 
dobrodružná cesta s 5 stanovišti v Hranicích a okolí. První stanoviště 
najdete v Zámecké zahradě a postupně budete objevovat další. Trasu je 
možné absolvovat najednou nebo v několika dnech a je vhodná i pro 
kočárky. Více informací na www.hranice.dcpr.cz 

• 2. Cestu manželů 8.-30.5. - na téma Pět jazyků lásky- Meditační zahrada 
Lipník n. B.  

• 3.Pouť rodin na Svatý Hostýn – 8.5. putování bude individuální a ve 
14.00 bude sloužena mše za rodiny přerovského a hranického děkanátu. 

• Ještě jednou také připomínáme příměstské tábory 12.-19.7. v Drahotuších  
téma Sv. Josef a 23.-27.8 v Ústí Sv. Ludmila. Přihlášky na webu 
hranice.dcpr.cz. Dotazy pište na e-mail cprhranice@ado.cz 

 

Co se děje v diecézi: 
• 11.5. od 16.00 do 17.00 se budou v katedrále sv. Václava v Olomouci 

modlit ženy za  konec pandemie. Účast přislíbil i biskup Josef Hrdlička, 
autor meditativních textů.  

• V sobotu 15.5. se uskuteční již pátý seminář o farních evangelizačních 
buňkách (FEB) tentokrát on-line. Cílem je seznámit s fungováním FEB, 
podělit se o zkušenosti, inspirace a nabídnout konkrétní pomoc v přípravě 
pro farnosti, které by chtěly začít. Většina programu od 8.30 do 17.30 
bude  volně přístupná na YouTube. K večernímu programu – on-line 
návštěvě živé buňky od 19.00 – je nutné se přihlásit na webu 

 www.evangelizacnibunky.cz.  
 
Kontakty: o. Michal 603 314 038, email: fadrahotuse@ado.cz 
email pro příspěvky do infolistu:  minarikovavladimira@seznam.cz  
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