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Neděle – 11.7.2021 – 15. neděle v mezidobí  
 

1. čtení –  Am 7,12-15 

Žl  Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství a dej nám svou 

    spásu!          

2. čtení – Ef 1,3-14 

Evangelium –  Mk 6,7-13     Začal je posílat.  
 

 Mše svaté  
   12.7.  13.7.   14.7.    15.7.   16.7.   17.7.   18.7. 

Drahotuše  7:30       8:00     8:00 

Střítež n.L.          9:30 

Jindřichov   17:30     11:00 
 

Svátky v týdnu: 

• Ve čtvrtek slavíme památku sv. Bonaventury, biskupa a učitele 

církve. 

Farnost oznamuje: 

• Při sbírce na oběti tornáda, která proběhla minulou neděli, se v 

Drahotuších vybralo 27.750 Kč.  

• V pondělí bude v 7:30 v Drahotuších mše svatá s P. Petrem 

Utíkalem a dětmi z příměstského tábora. 

• V pátek bude mše svatá v 8:00 s P. Milanem Mašterou a dětmi z 

příměstského tábora. Na obě mše jsou srdečně zváni všichni farníci 

a děti. 

• V pátek nebude večerní mše svatá. 

• V neděli 18.7. slavíme v Drahotuších výročí posvěcení kostela – 

211 let – texty a žalm budou z této slavnosti. V ostatních farnostech  

 budou slavit 16. neděli v mezidobí. 
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• V neděli 18.7. bude v Drahotuších pokřtěna Eliška Škopová. 

Rodičům gratulujeme k novému přírůstku a Elišce přejeme Boží 

požehnáni a hojnost božích darů. Schola se těší na novou posilu. 

• V Jindřichově bude ve středu v 17:30 mše svatá pro děti. 

• Drahotuším se blíží termín tradiční poutní mše svaté ke sv. Anně - 

25.7. V tento den je mše před kaplí na hřbitově v 10:00. Proto bude 

mimořádně posunut čas mší v Jindřichově na 7:00 a ve Stříteži na 

8:30 hodin. 

• V sobotu 3.7. navštívila část farníků otce Radomíra Šidleju v 

novém působišti – Krásensku. Osobně mu popřáli za všechny 

farníky k narozeninám. Byli srdečně přijati jak otcem Radomírem, 

tak i jeho novými farníky a odvezli si mnoho krásných zážitků. 
 

Zprávy z děkanátu: 

• Sestra Maxmiliána začala od 1. 7. oficiálně plnit službu 

nemocničního kaplana v hranické nemocnici. Bude přítomna 

každou středu a bude k dispozici k rozhovorům a může 

zprostředkovat návštěvu kněze. Velké Pán Bůh zaplať za modlitby, 

aby mohla být uvedena do služby a stále ji modlitbou provázejme. 
 

Co se děje v diecézi: 

• V naší diecézi myslí i na aktivní lidi a rodiny, které propadly kouzlu 

geocachingu. Je pro ně po celé léto připravena soutěž  Poklady 

Arcibiskupství olomouckého. Po přírodních a kulturních památkách 

je rozmístěno celkem 7 kešek. Po nálezu 4 z nich můžete získat 

jeden vstup zdarma na vybranou památku olomoucké arcidiecéze. 

Více na www.alsol.cz 

• Arcibiskupské lesy darují dřevo na opravu střechy poničeného 

kostela v Moravské Nové Vsi. 
 

 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2021 

„Drahé děti! Moje srdce je radostné, protože v těchto letech vidím 

vaší lásku a otevřenost mým výzvám. Dnes vás všechny vyzývám: 

modlete se se mnou za mír a svobodu, protože satan je silný a chce 

svými podvody odvést co nejvíce srdcí od mého mateřského srdce. 

Proto se rozhodněte pro Boha, aby vám bylo dobře na zemi, kterou 

vám Bůh dal. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu. “ 

 

Kontakty: o. Michal: ☎ 603 314 038, ✉ fadrahotuse@ado.cz 

Redakce infolistu: ✉ minarikovavladimira@seznam.cz 
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