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Neděle – 13.6.2021 – 11. neděle v mezidobí / sv. Antonína z        

Padovy 

1. čtení –  Ez 17,22-24 

Žl  Dobré je chválit Hospodina      

2. čtení – Ez 17,22-24 

Evangelium –  Mk 4,26-34 

                            Je menší než všechna semena a přerůstá  

                                  všechny jiné zahradní rostliny.           

  Mše svaté  
   14.6.  15.6.   16.6.   17.6.   18.6.   19.6.   

20.6. 

Drahotuše  8:00   18:00  18:00 
Radíkov 

 8:00 

Střítež n.L.  18:30   18:30   11:00 

Jindřichov   17.30     9:30 

Svátky v týdnu: 

• 19.6. Svatý Jan Nepomuk Neumann 
 

Farnost oznamuje: 

• Setkání pastorační rady bude ve Stříteži v pondělí 14. 6. po mši 

svaté 

• Pastorační rada v Drahotuších se sejde v pátek 18. 6. také po mši 

svaté. 

• Na faře v Drahotuších opět pokročily práce na opravách místností. 

Už je hotová podlaha a částečně jsou namontovaná světla. Děkuji 

všem, kteří se zapojili ať už vlastní prací nebo finančně. 

• Velké poděkování patří také všem, kteří pomohli se dřevem. 
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Drahotuše 
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Jindřichov 

Infolist farností 



• V sobotu 19.6.2021 brigáda na faře v Drahotuších práce se dřevem 

a jiné od 8hod do 12hod. 

• Ve středu 16.6. v Jindřichově bude mše svatá pro děti 17:30hod. 

 

Paní Marii Žůrové vyprošujeme k jejím 80-ti narozeninám zdraví 

a Boží požehnání do dalších let. 

 

Zprávy z děkanátu: 
• Pokračuje šestá etapa rodinné hry „Poznej svůj děkanát“, tentokrát 

budeme poznávat sv. Jana Křtitele a centrum Jitřenka zve do Lipné. 
Více na stránkách CPR Jitřenka hranice.dcpr.cz 

• CPR Jitřenka zve na oslavu dne otců spojenou s vítáním prázdnin - 
v pátek 25.6. od 16:00 do Hrabůvky na Svačinku /naproti lomu/. 
Špekáčky s sebou. 

• Jitřenka také zve všechny na další modlitební tridium pořádané 
hnutím 
Modlitby matek a Modlitby otců do farního kostela v Hranicích a to 
25.-27. června. V pátek po mši svaté asi v 18:15, v sobotu po mši 
svaté ráno přibližně v 8:45 a v neděli v 17:30 
 

Co se děje v diecézi: 

• V sobotu 19. června přijmou z rukou biskupa Josefa Nuzíka 

jáhenské svěcení 3 kandidáti. Mše svatá v katedrále sv. Václava 

začíná v 9.30 a lze ji sledovat i on-line. 

• 30.6. začíná pěší pouť ze Svatého Kopečku na Velehrad. 

Trasu je možné jít také v kratší verzi ze Svatého Hostýna od 2.7. 

více informací na poutník-jan.cz 

Noe nabízí: 

• V sobotu začal další ročník mezinárodního křesťanského festivalu 

Slezská Lilie.  

Dnes v 10:00 můžete sledovat mši svatou z tohoto festivalu. 

• Další zajímavý pořad je opět dnes a to v 15:55 – Noční univerzita – 

Janette Oubrechtová – Ženy mocné, ženy křehké 

• A stále v neděli ve 20:00 Slezská lilie- Noc andělů. 

 

Nepotká vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli 

podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám 

připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.                                                 

Bible 1. Kor. 10:13 


