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Neděle – 1.8.2021 – 18. neděle v mezidobí  

 

1. čtení –  Ex 16,2-4.12-15 

Žl  Nebeský pokrm dal jim Hospodin.  

2. čtení – Ef 4,17.20-24 

Evangelium –  Jan 6,24-35 

     Kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět, a kdo věří ve mne,                 

     nebude nikdy žíznit.  

  Mše svaté  
    2.8.   3.8.    4.8.     5.8.    6.8.    7.8.    8.8. 

Drahotuše            8:00 

Střítež n.L.          9:30 

Jindřichov   17:30     11:00 

 

Svátky v týdnu: 

• V úterý Panny Marie Královny andělů 

• Ve středu slavíme památku sv. Jana Marie Vianneye, kněze 

• V pátek je svátek PROMĚNĚNÍ PÁNĚ 

Farnost oznamuje: 

• Dnes je výměna růžencových lístků. 
• Jelikož o. Michal bude na táboře v Rajnochovicích, nebudou od 2.8 

do 7.8. mše svaté.  

• V případě potřeby duchovní služby Pomazání nemocných, nebo 

pohřbu volejte P. Františka Dostála 733 742 872 

• Mše pro děti v Jindřichově 4.8.2021 v 17:30hod., kterou odslouží 

otec Jan Bleša. V 17:00 hodin zkouška písniček a proseb na mši 

svatou u kostela v Jindřichově. 
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• Dnes ve Velké proběhne ve 13:00 mše svatá k oslavě 650 ti let založení obce. 
• Děkujeme všem, kteří pomáhali na přípravě a zajištění chodu letošní pouti 

např. úklidem, přípravou liturgie, hudbou a zpěvem a  krásnou květinovou 

výzdobou. Už se těšíme na příští pouť ke sv. Anně, která se bude konat 

24.7.2022. 

• V Drahotuších se bude slavit v neděli 8.8. svátek sv. Vavřince, patrona 

našeho kostela (svátek má v úterý 10.8.) 
• Při svých modlitbách a rozjímání se můžeme připojit k celosvětové síti 

modlitby s papežem. Na měsíc srpen je úmysl evangelizační: církev. 
Modleme se za církev, aby přijímala z Ducha Svatého milost a sílu 

obnovovat se ve světle evangelia. Úmysl národní: Děkujeme za prázdniny a 

dovolené a prosíme za všechny, kdo potřebují oddech, ať přijmou k 

odpočinku i Ježíšovu nabídku: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste 

obtíženi, a já vás občerstvím“ (Mt 11,28) 
• Denní modlitba Celosvětové sítě modlitby s papežem (Apoštolátu modlitby) 

Nebeský Otče, 
kladu před tebe celý dnešní den a ve spojení s tvým Synem, který ve mši svaté neustále 
zpřítomňuje svou oběť za záchranu světa, ti nabízím své modlitby, práce, utrpení i radosti. 
Duch Svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi sílu svědčit o tvé lásce. 
Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou 
nepatrnou oběť zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů: 

Všeobecný nebo evangelizační úmysl 
Národní úmysl 

Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás! 
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás! 

 Zprávy z děkanátu: 

• Jak jsme Vás již informovali, v hranické nemocnici zahájila činnost 

nová nemocniční kaplanka Sr. Mgr. Maxmiliana Marie Poláková 

SCSC. Kontakty – telefon 605 751 681 a email – 

polakova.marie@ado.cz 

 

Co se děje v diecézi: 

• Dnes je na Svatém Hostýně 9. muzikantská pouť. Slavností mši 

svatou v 10:15 celebruje biskup Mons. Antonín Basler. 

• V sobotu 7.8. proběhne na Svatém Hostýně 4. svatovavřinecká 

pouť kuchařů a cukrářů. 

• Vrcholem letošní poutní sezóny na Svatém Hostýně bude v neděli 

15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – což je také zasvěcení 

zdejší baziliky. 

 

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


