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Neděle – 20.6.2021 – 12. neděle v mezidobí  

 

1. čtení –  Job 38,1.8-11 

Žl  Oslavujte Hospodina, neboť na věky trvá jeho  

                                                     milosrdenství.         

2. čtení – 2 Kor 5,14-17 

Evangelium –  Mk 4,35-41 

                                 Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře.  
  
 Mše svaté  
   21.6.  22.6.   23.6.   24.6.   25.6.   26.6.   27.6. 

Drahotuše  8:00   18:00    8:00 

Střítež n.L.  18:30   18:30    9:30 

Jindřichov   19.30     11:00 

 

 

Svátky v týdnu: 

• 21.6. památka sv. Aloisie Gonzagy, řeholníka 

• 24.6. narození sv. JANA KŘTITELE 
 

Farnost oznamuje: 

• Dnes, třetí červnovou neděli, slavíme den otců. Udělejme jim  

radost poděkováním, poslušností a láskou. My křesťané máme také 

svého otce na nebi, kterého zde na zemi zastupují církevní otcové. 

Vzpomeňme i na ně  - třeba modlitbou. 

• V Jindřichově proběhne 30. června dětská mše, která bude 

zakončena opékáním na hřišti. Začátek mše svaté bude v 16:00hod. 

Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



• V úterý 22. 6. oslaví otec Radomír Šidleja, bývalý drahotušský 

farář, krásné životní jubileum - 60 let - a zároveň i 25. výročí 

kněžského svěcení. Vzpomeňme si na něj v modlitbě. Kéž Pán 

žehná jeho práci v současné farnosti Krásensko a okolí a dopřeje 

mu ještě mnoho šťastných roků při práci s mládeží i dospělými 

farníky. 

 

Zprávy z děkanátu: 

 

• Dnes v 10:00 slaví v kostele sv. Jana Křtitele v Hranicích první 
svaté přijímání.  
 

 
Co se děje v diecézi: 

 

• V sobotu 26.6. přijme kněžské svěcení pět jáhnů, absolventů 

Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v 

Olomouci. Mše svatá začne v 9:30 v katedrále sv. Václava. Svěcení 

udělí arcibiskup Jan Graubner. Mši lze sledovat i on-line. 

• V sobotu 26.6. proběhne také mše svatá k desátému výročí založení  

Církevní mateřské školy Ovečka. Mše svatá začíná ve 14:00 v 

kostele sv. Mořice a celebruje ji biskup Antonín Basler. 

Od 15:30 si lze prohlédnout prostory školky a je připraven program 

na školní zahradě. 

 

Noe nabízí: 

 

• Dnes 15:20 Noční univerzita- Daniel Raška – Modlitba v 21. stol. 

• V pondělí 14:40 opět aktuální téma: Noční univerzita – zvládnou 

ještě naše děti manželství a rodinu? Ve 20:05 Ateliér užité modlitby 

a Marek O. Vácha 

• Ve čtvrtek v 18:30 Ovečky – 13. neděle v mezidobí  

 

Na prahu věčnosti nám nezůstane to, co jsme si vydělali, ale ... 

... to, co jsme rozdali. (Tweet papeže Františka z 20. 1. 2019) 

 

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