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Neděle – 4.7.2021 – 14. neděle v mezidobí  
 

1. čtení –  Ez 2,2-5 

Žl  Naše oči hledí na Hospodina, dokud se nad námi nesmiluje.          

2. čtení – 2 Kor 12,7-10 

Evangelium –  Mk 6,1-6 

           Nikde prorok neznamená tak málo jako ve své vlasti.  

  Mše svaté  
 5.7. 6.7. 7.7. 8.7. 9.7. 10.7. 11.7. 

Drahotuše 8:00      8:00 

Střítež n.L.        9:30 

Jindřichov       11:00 

Dnes je sbírka pro oběti tornáda na jižní Moravě. 
 

Svátky v týdnu: 

• 5.7. slavnost sv. Cyrila, mnicha a sv. Metoděje, biskupa, patronů 

Evropy, hlavních patronů Moravy. 
 

Farnost oznamuje: 

• Dnes je výměna růžencových lístků – kartičky živého růžence lze 

vyměnit v sakristii v Drahotuších, příp. pokračujte dle rozpisu, 

který jste dostali… 

• Připomínáme kontakty na kněze, na které se můžete obracet v 

případě neodkladných záležitostí – např. pohřbu – v době dovolené 

otce Michala : P. Milan Maštera tel. 733 742 862 nebo  

P. Petr Utíkal tel.736 522 840. 

• V pondělí bude v 8:00 v Drahotuších bohoslužba slova ke svátku 

sv. Cyrila a Metoděje. 
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• V neděli 25.7. se bude slavit první Světový den prarodičů a 

starých lidí. Papež František ve svém poselství k tomuto dni 

zdůrazňuje co je úkolem prarodičů v dnešní době: „Poslouchejte 

dobře: Co je naším povoláním dnes, v našem věku? Střežit kořeny, 

předávat víru mladým a pečovat o nejmenší. Nezapomínejte na to! 

Nezáleží na tom, kolik je ti let, zda pracuješ či nikoli, zda jsi zůstal sám 

nebo máš rodinu, zda ses stal prarodičem mladý nebo v pokročilejším 

věku, zda jsi autonomní nebo potřebuješ pomoc, protože neexistuje žádný 

důchodový věk, kdy by se odcházelo od úkolu hlásat evangelium, od úkolu 

předávat tradice vnoučatům. Je třeba vydat se na cestu a především vyjít 

sami ze sebe a podniknout něco nového.“  

Zprávy z děkanátu: 
• Centra pro rodinu naší diecéze připravila prázdninovou aktivitu 

Putování za svatou Ludmilou. Úkolem je navštívit minimálně tři 
z deseti stanovišť, na kterých najdete kousek příběhu a soutěžní 
otázky. Vybraná místa v naší diecézi – kostely, kaple – mají např. 
obraz, vitráž nebo sochu sv. Ludmily, případně sv. Václava. V 
našem děkanátu jsou vybranými místy kostely v Hustopečích n. B. 
a v Černotíně. Více na https://rodinnyzivot.cz  

Co se děje v diecézi: 

• 4. a 5. července proběhne na Velehradě tradiční cyrilometodějská 

oslava. I letos proběhne v omezenějším režimu, než bývala běžně. 

Hlavním tématem letošního 22. ročníku je poděkování všem, kteří 

bojují proti pandemii. Současně si budeme připomínat rok sv. 

Josefa, 170. výročí narození Antonína Cyrila Stojana a také 100. 

výročí  jeho jmenování olomouckým arcibiskupem. Součástí je i 

příprava  k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily. Poutní mše svatá 5. 

července se může konat bez omezení. Více informaci na 

http://www.velehrad.eu/cz/  

• Primiční mše sv.: Filip Hochman – 5.7. v 15h v Kyjově, Václav 

Škvařil – 6.7. v 10:30 ve Vyškově, Michal Staufčík – 10.7. v 15h ve 

Starém Městě u UH   

• Setkání ministrantů bude v sobotu 4. IX. v Cholině.  

• Vlčí doupě: Zveřejňování videokázání pro děti sice bude 

pokračovat až po letní přestávce, na prázdniny ale tým Vlčího doupěte 

připravil seriál o svatých s názvem „Stop Start se svatými“. 

www.vlcidoupe.cz  

„V tomto životě nemůžeme dělat velké věci. Můžeme dělat jen malé 

věci s velkou láskou.“   (Matka Tereza) 
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