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Neděle – 27.6.2021 – 13. neděle v mezidobí  

 

1. čtení –  Mdr 1,13-15; 2,23-25 

Žl  Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.         

2. čtení – 2 Kor 8,7.9.13-15 

Evangelium –  Mk 5,21-43           Děvče, říkám ti, vstaň!  
  
 Mše svaté  
   28.6.  29.6.   30.6.    1.7.    2.7.   3.7.   4.7. 

Drahotuše  8:00       8:00 

Střítež n.L.  18:30       9:30 

Jindřichov  19.30 16.00     11:00 

Svátky v týdnu: 

• 28.6. památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 

• 29.6. slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

• 3.7. svátek sv. Tomáše, apoštola, také první sobota v měsíci 
 

Farnost oznamuje: 

• Otec Michal odjíždí 1.7. na dovolenou. Proto od 1.7. do 17.7. 

nebudou ve všední dny mše svaté. Mše svaté v neděli budou - 

vypomohou jiní kněží. 

• Již dopředu oznamujeme, že v Drahotuších bude mše 16.7. 

v 18:00hod. 

• Pokud budete potřebovat duchovní službu Pomazání nemocných 

nebo pohřeb, volejte P. Milana Mašteru tel. 733 742 862 nebo  

P. Petra Utíkala tel.736 522 840. 
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Infolist farností 



• V Jindřichově bude mše svatá v úterý 29.6. v 19:30 na slavnost 

Petra a Pavla. Ve středu 30.6. bude dětská mše v 16:00, po ní 

opékání. Nezapomeňte si vzít špekáčky.  

• Již dopředu oznamujeme, že v Jindřichově bude mše pro děti 

14.7.21 v 17:30hod. 

• Z rozhodnutí o. arcibiskupa Jana bude sbírka o příští neděli 
4.7. 2021 ve všech kostelích olomoucké arcidiecéze určena 
na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní 
katastrofou. 

„Nikdy nevíme, kam až dosáhne náš i drobný skutek lásky a co všechno může způsobit.“ 
 
Zprávy z děkanátu: 

 

• 24. července bude na farním dvoře a zahradě v Hranicích probíhat 
opékání špekáčků. Začátek je plánován na 16:00. Přijďte si 
popovídat a opéci špekáček. Pro děti bude připraven dětský koutek 
a pro starší děti pátrací hra v okolí fary. Špekáčky, chleba a pivo s 
sebou. Dlouho jsme se neviděli, přijďte. 
 

Co se děje v diecézi: 

 

• Biskupové se modlí za oběti katastrofy na Hodonínsku a 

Břeclavsku a vyzývají všechny, kteří mohou, aby pomohli s 

odstraněním následků této pohromy. Brněnský biskup Vojtěch 

Cirkle vyhlásil na neděli 27.6. mimořádnou sbírku na pomoc lidem, 

zasaženým tornádem. Také diecézní charita Brno vyhlásila sbírku – 

číslo účtu 4211325188/6800, variabilní symbol 2002.  

Také lze přispět formou DMS na číslo 87 777 ve tvaru DMS DCHB 

30. 60. 90.  

• V sobotu 28. srpna proběhne na Svatém Hostýně arcidiecézní pouť 

rodin. Mše svatá začne v 10:15 na venkovním pódiu a celebrovat ji 

bude arcibiskup Jan Graubner. Po ní následuje program pro rodiny 

s dětmi na jednotlivých stanovištích a v 15:00 akci uzavře společná 

modlitba litanií k sv. Josefovi a zasvěcení rodin. Pokud se chcete 

připojit k narozeninovému daru pro arcibiskupa Graubnera, kterým 

je modlitba, zapište své modlitby do elektronického formuláře, 

který naleznete na ado.cz v příspěvku o pouti rodin. Arcibiskup 

slaví 29. srpna 73 let. 

 

telefon o. Michal 603 314 038, email fadrahotuse@ado.cz 

mailto:fadrahotuse@ado.cz

