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Neděle – 30.5.2021 – Slavnost Nejsvětější Trojice 

 

1. čtení –  Dt 4,32-34.39-40 

Žl  Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.      

2. čtení – Řím 8,14-17 

Evangelium –  Řím 8,14-17 

Křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.   

 Mše svaté  
  31.5.   1.6.    2.6.    3.6.    4.6.    5.6.    6.6. 

Drahotuše  8:00 18:00  18:00  18:00  8:00 

Střítež n.L.  18:30   16:30   11:00 

Jindřichov    18:00    9:30 

 
Svátky v týdnu:   

• V pondělí Navštívení Panny Marie 
• V úterý si připomeneme sv. Justina, mučedníka 
• Ve čtvrtek je slavnost TĚLA  A  KRVE PÁNĚ 
• V sobotu sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka 

 
Farnost oznamuje: 
 

• Slavnost TĚLA  A  KRVE PÁNĚ proběhne takto: 
Drahotuše ve středu 2.6. v 18:00 
Jindřichov ve čtvrtek 3.6. v 18:00 - po mši průvod 
Střítež ve čtvrtek 3.6. v 16:30,  

 

V neděli bude mše svatá v Jindřichově v 9:30 a ve Stříteži v 11:00 a 

potom bude následovat průvod. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



• V Drahotuších byl 20. 5. 2021 od kostela odvezen kříž i s podstavcem. 

Kříž trpěl statickými poruchami, byl nakloněn a popraskán. Město jej 

převezlo do restaurátorské dílny k opravě. Vrácení na místo proběhne 

nejdříve na konci září. 

 

 
Zprávy z děkanátu: 
 

• CPR Jitřenka zve rodiny 1.6. 2021 na Den dětí do Arboreta SLŠ v 
Hranicích. Akce bude od 15:00 do 18:00. Začíná se v kulaté pergole (v 
přírodní učebně) vchod z Jurikovy ulice. 

• Na Sv. Hostýně proběhne od 11. do 13. června víkend pro ženy – téma 
emoce – lektorka Mgr. et Mgr. Irena Smékalová. Více informací a 
přihláška na hranice.dcpr.cz.  

• Muži jsou zváni na duchovně-relaxačně-outdoorovou bratrskou akci 23.-
27.6. v Mariazell, Rakousko. Akce je určena pro ty, kteří prošli Exodem 
90 a pro ty, kteří o něm teprve uvažují. Pro dotazy a další informace pište 
na: pavelsmola@gmail.com   
 
 

Co se děje v diecézi: 
 

•  Od 26. dubna došlo k posílení autobusových spojů na Svatý Hostýn. Ke 
stávajícím 16ti spojům přibylo dalších 9. Tyto spoje budou jezdit o 
víkendech až do 17. října 2021. Pro poutníky tak bude Svatý Hostýn ještě 
dostupnější. 

• Dominikáni opět zvou na Fatimskou první sobotu. 5.6. od 17:20 do 19:00 
v kostele Neposkvrněného početí Panny Marie. 
 

 
Noe nabízí: 
 

• Dnes ve 21:05 modlitba ke sv. Janu Nepomuckému s Plzeňskou 
filharmonií. 

• V pondělí v 17:45 poslední přenos modlitby růžence s papežem  
Františkem z vatikánských zahrad. 
 
  
telefon o. Michal 603 314 038, email fadrahotuse@ado.cz 

email pro příspěvky   minarikovavladimira@seznam.cz 
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