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Neděle – 18.7.2021 – 16. neděle v mezidobí  
 

1. čtení –  Jer 23,1-6, 2. čtení – Ef 2,13-18 

Žalm:  Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.          

Evangelium –  Mk 6,30-34   Byli jako ovce bez pastýře.  
 

V Drahotuších se slaví výročí 211 let posvěcení kostela: 

Žalm:  Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, 

přesvatému stánku Nejvyššího.      

  Mše svaté  
   19.7.  20.7.   21.7.    22.7.   23.7.   24.7.   25.7. 

Drahotuše  8:00   18:00  10:00 

Střítež n.L. 18:30   18:30   8:30 

Jindřichov   19:30    7:00 
 

Svátky v týdnu: 

• Ve čtvrtek je svátek sv. Marie Magdalény 

• Ve čtvrtek slavíme svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy 
 

Farnost oznamuje: 

• Příští neděli bude v Drahotuších poutní mše sv. u kaple sv. Anny na 

hřbitově v 10:00. Prosíme silné muže o pomoc s přípravou pódia v 

8:30. V Jindřichově bude mše mimořádně v  7:00 a ve Stříteži 8:30. 

• Adorační den v Drahotuších proběhne v sobotu 31.7. od 13 do 17h. 

Zapisujte se, prosím na seznam vzadu v kostele. Je-li možné, 

přijďme třeba jen na malou chvíli…   

Poděkování: - Ve středu 14.7. v Jindřichově proběhla dětská mše. Všem 

zúčastněným, i otci Janu Blešovi, moc děkujeme. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



- V neděli při sbírce na postižené obce tornádem se ve Stříteži 

vybralo  24.782Kč, v Jindřichově 50.565 Kč. Všem dárcům patří 

upřímné Pan Bůh zaplať. 

Slavnosti a poutě: 

➢ 24.7. Stará Voda, poutní mše sv. v 10h, biskup Mons.J.Nuzík, 

přednáška Jan Larisch, Jana Krejčová, aktivity pro děti 

➢ 25.7. Stará Voda, poutní mše sv. v 15h, P. Petr Huvar, divadelní 

představení. Více info na www.stara-voda.cz  

➢ 25.7. Drahotuše, v 10h před kaplí sv. Anny.  

➢ 1.8.   Velká, mše sv. ve 13h při příležitosti 650let založení obce 

➢ 8.8.   Drahotuše, sv. Vavřinec, mše sv. v 8h 

➢ 15.8. Milenov, Nanebevzetí Panny Marie, poutní mše sv. v 15h 

➢ 15.8. Jindřichov, Nanebevzetí Panny Marie 

➢ 15.8. Maria ve Skále u Spálova, „malá pouť“ mše sv. v 10h 

➢ 28.8. Sv. Hostýn, pouť rodin – mše na venk. pódiu v 10:15 

➢ 5.9.   Maria ve Skále u Spálova, „velká pouť“ mše sv. v 10h 

➢ 11.9. Velká, Povýšení sv. Kříže 

➢ 12.9. Stará Voda, poutní mše sv. v 15h 

➢ 19.9. Střítež n.L., sv. Matouš 

➢ 28.9. Radíkov, sv. Václav 

Duchovní cvičení na Velehradě (více info na www.stojanov.cz) 

• 5.8. - 8.8. Pro pedagogy a katechety (P. Pavel Kafka) 

• 8.8. - 13.8. Pro vysokoškoláky (P. Michal Altrichter SJ) 

• 15.8. - 18.8. Pro varhaníky a chrámové zpěváky (P. M. Javora) 

• 23.8. - 27.8. Pro všechny (Mons. Josef Žák) 

• 13.9. - 15.9. Pro seniory (P. Miroslav Jáně) 

• 22.9. - 25.9. Pro všechny (P. Miloslav Kabrda) 

Dary církvi: 

Upozorňujeme na jednu z koronavirových výjimek v oblasti daní. Pro rok 

2021 je možnost odpočitatelné položky daru církvi do 10% základu daně 

fyzických i právnických osob mimořádně zvýšena na 30%. 

 ------------------------------------------------------------------------ 

„Chceš-li ke mně přijít, nemusíš opouštět zemi,“ říká Bůh. 

„Sám k tobě přijdu, kvůli tobě jsem se stal pozemšťanem. Naříkáš si, že 

nejsi dost duchovní, abys mohl přebývat v mé blízkosti? Ale já - tvůj Bůh - 

jsem kvůli tobě vstoupil do hmoty.  Od slunce východu do slunce západu 

beru chléb a víno a proměňuji je ve své tělo a krev.“  (W. Stinissen)  

Kontakt: o. Michal,  603 314 038    fadrahotuse@ado.cz 

http://www.stara-voda.cz/

