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Neděle – 16.5.2021 - 7. neděle velikonoční  

 

1. čtení –  Sk 1,15-17.20-26 

Žl  Hospodin si zřídil na nebi trůn.   

2. čtení – 1 Jan 4,11-16 

Evangelium –  Jan 17,11b-19      Aby byli jedno jako my.  
  

 Mše svaté  

   17.5.   18.5.   19.5.    20.5.   21.5.   22.5.   23.5. 

Drahotuše        8:00 

Střítež n.L.        9:30 

Jindřichov       11:00 

 
Svátky v týdnu:   
 

• Příští neděli končí doba velikonoční oslavou Seslání Ducha svatého 
 
Farnost oznamuje: 
   

• Májové v Drahotuších v tomto týdnu Po,  St,  Pá v 18 hodin,  
• Dětské májové v Drahotuších Po, St, Pá v 16.30 
• V příštím týdnu ve všední dny nebudou mše svaté, protože otec Michal 

je nemocen. Všechny úmysly odslouží soukromě. 
• V pátek 14.5. začala svatodušní novéna - můžete si například projít 

zamyšlení a videoklipy, které připravil P. Pavel Šupol z Otrokovic -

www.hudba.signaly.cz/16-zamyšlení-duch-svatý.html  
 

• Růžencový maraton pokračuje těmito úmysly:  16.5. Za všechny oběti 

násilí a obchodu s lidmi (katedrála Panny Marie z Austrálie) 17.5. Za 

všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací  
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(bazilika Neposkvrněného početí  v USA) 18.5. Za všechny lékaře a 

zdravotní sestry (z Lurd),  19.5. Za všechny lidi ve válce a za světový mír 

(z Turecka) 20.5. Za všechny lékárníky a zdravotnický personál (z Kuby) 

21.5. Za všechny sociální pracovníky (z Japonska) 22.5. Za všechny 

dobrovolníky (z Montserrat ve Španělsku) 23.5. Za veškerý policejní, 

armádní personál a za všechny hasiče (z Kanady). Vždy v 18.00 SEČ se 

můžete připojit v rodině nebo na www.vaticannews.va/cs.html 
 

Zprávy z děkanátu: 
 

• Od pátku 21.5.2021 od 18.30 do soboty 22.5.2021do 8.00 proběhne v 
kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích modlitební maraton za ukončení 
pandemie a mír ve světě. Můžete se v kostele zapsat na určitou hodinu 
nebo se jen připojit v kteroukoliv dobu. 

• CPR Jitřenka zve na pouť rodin v neděli 30.5. do Boňkova u kaple 
Nejsvětější trojice. Kaple je až nad vesnicí, směr Potštát. Program začne v 
14.30 modlitbou růžence, v 15.00 pokračuje pobožností k Nejsvětější 
Trojici - vede o. Petr Utíkal a poté bude na přilehlé louce piknik rodin – 
vezměte si deky a občerstvení. V případě nepříznivého počasí proběhne 
pouze duchovní program.  
 

Co se děje v diecézi: 
 

• V Olomoucké arcidiecézi vznikají i v dnešní době architektonicky cenné 
kostely a kaple. Můžete je navštívit a obdivovat na vašich cestách - 
V našem blízkém okolí se nachází soukromá kaple sv. Vendelína v Oseku 
nad Bečvou postavená v roce 2017 
V obci Sazovice v okrese Zlín byl v roce 2017 vysvěcen kostel sv. 
Václava – architekt Marek Jan Štěpán. 
A do třetice ve Starém Městě u Uherského Hradiště byl v roce 2014 
vysvěcen kostel sv. Ducha – architekt Ivo Goropevšek. 

• Na Moravě se nachází dvě starobylé poutní cesty – Svatojakubská a 
Cyrilometodějská. Všichni, kdo rádi putují krásnou přírodou mimo davy 
lidí se po těchto stezkách nebo jejich částech mohou vydat a stát se třeba 
poutníkem na zkoušku. Informace o Svatojakubské cestě na 
www.ultreia.cz/moravsko-slezska-trasa. Vše o Cyrilometodějském 
putování pak na www.putujmebezhranic.cz 
 

Něco pro zasmání: 
Jednou přišel papež Jan XXIII. nečekaně do kláštera Ducha 
svatého. Přispěchala k němu abatyše a představila se: „Já jsem 
představená Ducha svatého.“ Papež pohotově odpověděl: „To vám 

gratuluji, já jsem jen zástupce Ježíše Krista.“                    
 

telefon o. Michal 603 314 038, email fadrahotuse@ado.cz 
e-mail pro příspěvky do infolistu: minarikovavladimira@seznam.cz  
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