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Neděle – 15.8.2021 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie 

 

1. čtení –  Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab 

Žl  Po své pravici máš královnu ozdobenou ofírským zlatem 

2. čtení – 1 Kor 15,20-27a 

Evangelium –  Lk 1,39-56  Učinil mi veliké věci ten, který je  

                                                           mocný: ponížené povýšil.  

     
Mše svaté  
    16.8.   17.8.   18.8.   19.8.   20.8.   21.8.   22.8. 

Drahotuše   8:00    18.00 Radíkov 
16:00 

 8:00 

Střítež n.L.  18:30   18:30    9:30 

Jindřichov   17:30     11:00 

 

 

Svátky v týdnu: 

• V pátek je památka sv. Bernarda, opata a učitele církve 

• V sobotu slavíme památku sv. Pia X., papeže 

• V sobotu 21.8.21 mše svatá v Radíkově v 16:00hod. 

 

Farnost oznamuje: 

 

• Dnes v 15:00 v Milenově mše svatá k Nanebevzetí Panny Marie 

• Mše pro děti v Jindřichově ve středu 18.8.21 v 17:30hod. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



Zprávy z děkanátu: 

 

• Charita Hranice pořádá prázdninové setkání pro všechny lidi dobré 

vůle ve čtvrtek 26. srpna od 14:00 do 18:00. Akce proběhne v 

zámecké zahradě a vstupné je zdarma. Připraven je program pro 

celou rodinu. 

• CPR Jitřenka zve na Pouť rodin, která se uskuteční v sobotu 28.8. 

na Svatém Hostýně. V 10:15 bude poutní mše na venkovním pódiu, 

potom je připraven program pro rodiny a děti na stanovištích a v 

15:00 litanie k sv. Josefovi, zasvěcení rodin, požehnání. 

• Na 18.9. zve Suchá Loz (děkanát Uherský Brod) na Pouť ke sv. 

Ludmile – ve 15:00 mše svatá v kostele sv. Ludmily, 15:00 – 17:00 

program pro rodiny s dětmi. 

• Víkend pro matku a dceru „O nejvzácnější věci pod sluncem“ se 

koná od 8. do 10. října v Exercičním Domě v Českém Těšíně. Cena 

2.340,- (matka a jedna dcera). Přihlašování na 

gita.vyletalova@email.cz 

• 17.9. od 14:00 do 19:00 a 18.9. od 8:00 do 12.00 bude na faře na 

Školním náměstí v Hranicích burza (nejen) dětského oblečení, 

hraček a sportovních potřeb. Více info na burzanafare@seznam.cz. 

Z každé prodané věci bude zasláno 5.-- Kč do farnosti Moravská 

Nová Ves.   

 

Co se děje v diecézi: 

 

• V sobotu 21.8. se konají v Kroměříži dožínky Zlínského kraje. Mše 

svatá začne v Chrámu sv. Mořice ve 13:00. 

• Letos se opět bude konat křesťanský festival pro mládež UNITED. 

Zahájení a první den bude 19.8. v Plzni, další den 20.8. se sejdeme 

v Litomyšli a zakončení 21.8. má na starosti Vsetín. Podrobnosti na  

           www.festivalunited.cz. Předprodej vstupenek online končí 16.8.  

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

10.8.2021 zemřel v USA biskup Petr Esterka. Bylo mu 85 let. V 50-tých 

letech se doslova prostříhal přes střeženou komunistickou oponu. Na webu 

vira.cz naleznete několik textů z knihy rozhovorů a také záznam online 

rozhovoru, který poskytl. 

 

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