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Neděle – 25.7.2021 – 17. neděle v mezidobí  
 

1. čtení –  2 Král 4,42-44, 2. čtení – Ef 4,1-6 

Žalm:  Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.          

Evangelium –  Jan 6,1-15 Ježíš rozdělil sedícím, kolik kdo chtěl. 
 

V Drahotuších se slaví sv. Jáchym a Anna: 

Žalm:  Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida.      

  Mše svaté:  
 26.7. 27.7. 28.7. 29.7. 30.7. 31.7. 1.8. 

Drahotuše  8:00   18:00 17:30 8:00 

Střítež n.L. 18:30   18:30   9:30 

Jindřichov   17:30    11:00 
 

Dnes se slaví první Světový den prarodičů a seniorů, který vyhlásil 

papež František.  

Farnost oznamuje: 

• Adorační den a den modliteb za bohoslovce proběhne 

v Drahotuších v sobotu 31.7. od 13 do 17h. Zapisujte se, prosím, 

na seznam vzadu v kostele - tabulka je po půl hodinách.. Je-li 

možné, přijďme třeba jen na malou chvíli…  Na zakončení bude 

mše svatá 17:30hod. 

• V neděli 1.8. bude v kapli ve Velké mše sv. ve 13h při příležitosti 

oslav 650 let od založení obce.  
• V Drahotuších byl 20. 5. 2021 od kostela odvezen kříž i s podstavcem. 

Kříž trpěl statickými poruchami, byl nakloněn a popraskán. Město jej 

převezlo do restaurátorské dílny k opravě. Vrácení na místo proběhne 

nejdříve na konci září. 
• V Jindřichově bude ve středu mše svatá pro děti v 17:30hod. 
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Pozvánky z okolí: 

➢ 1.8. Rajnochovice, poutní slavnost sv. Anny. Mše svaté v 7.30, 

9.00 a v 10.30. Ve 14.30 svátostné a novokněžské požehnání. 

Celebruje novokněz P. Dominik Kovář z Holešova. 

➢ Noční eucharistické procesí za obnovu rodiny, jejímž 

základem je svazek muže a ženy, zahájení procesí 6. srpna ve 

21h na parkovišti u hřbitova v Bystřici p/H. O půlnoci na Sv. 

Hostýně bude mše sv., hlavní celebrant Mons. Josef Nuzík. 

Více na www.veceradlo.cz   

➢ Festival pro mládež UNITED proběhne ve Vsetíně 21.8. 

 

Letní pořad bohoslužeb na Sv. Hostýně 

Všední dny – mše svatá: 7.15, 9.30 a 11.15 Soboty – mše svatá: 7.15, 9.00, 

10.15 a 11.30; svátostné požehnání 13.00 Neděle – mše svatá: 7.15, 9.00, 

10.15, 11.30 a 14.45; svátostné požehnání 13.00 Modlitba svatého růžence 

denně v 18.45.  

 

Tip na výlet - Oční studánka s kapličkou u Starého Jičína 

Oční studánka se nachází v Přírodní rezervaci Svinec, 1,3 km jiho - 

východně od obce Starý Jičín. Studánka je napájena pramenem kvalitní 

vápenaté vody, která je pitná a údajně mnohým nemocným vyléčila oči.  

V prostoru nad studánkou jsou lavičky a kaplička Panny Marie Lurdské, 

kterou vystavěli občané Starého Jičína a okolí po druhé světové válce.  

Nedaleko studánky byla Johannem Stieberem postavena v roce 1889 umělá 

lurdská jeskyně se sochou Panny Marie Lurdské. 

 

Tip na výlet – Poutní místo Stračka v Zašové 

Stračka se nachází asi 1km severně od kostela v Zašové na Valašsku. 

Zaparkovat auto je možné v bezprostřední blízkosti areálu. Z úbočí stráně 

zde vyvěrá pramen výborné vody. Kronika vypráví o mnoha případech 

uzdravení na přímluvu P. Marie po užití vody z pramene. Areál byl upraven 

r. 1895, kdy byla ve stráni zřízena jeskyňka se sochou P. Marie.     

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

„Bože, dej mi vytrvalost, abych překonal věci, které změnit nemohu, dej mi 

sílu, abych změnil věci, které změnit mohu, a dej mi moudrost, abych 

rozpoznal jedno od druhého.“ — Aischylos, starověký aténský dramatik -

525 - -456 př. n. l. 

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

 

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

http://www.veceradlo.cz/
mailto:fadrahotuse@ado.cz

