
 

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

Neděle – 22.8.2021 – 21.neděle v mezidobí 
 

1. čtení –  Joz 24,1-2a.15-17.18b 

Žl  Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý. 

2. čtení – Ef 5,21-32 

Evangelium – Jan 6,60-69 

           Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života.  
                                                            

Mše svaté  
    23.8.   24.8.   25.8.   26.8.   27.8.   28.8.   29.8. 

Drahotuše      18:00   8:00 

Střítež n.L. 18:30   18:30    9:30 

Jindřichov    17:30     11:00 

 

Svátky v týdnu: 

• V úterý slavíme svátek sv. Bartoloměje, apoštola 

• V pátek si připomínáme památku sv. Moniky 

• V sobotu je památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve 

 

Farnost oznamuje: 

• V úterý mše svatá v Drahotuších není 

• V neděli 29.8. bude při mši svaté žehnání školáků. Přineste si 

aktovky. 

• Prosím o brigádu na faře v Drahotuších v sobotu 28.8 (8-11:30)  – 

budou se hodit každé ruce (dřevo, úklid fary). Děkuji  

• Ve Stříteži n/L bude ve čtvrtek 26.8 pastorační rada po mši sv. 

• V Drahotuších bude v pátek 27.8. pastorační rada po mši sv. 
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• Srdečně blahopřejeme panu Petru Juřicovi z Hrabůvky k 

abrahámovinám. Přejeme pevné zdraví, radost v srdci a stálou Boží 

ochranu. 
 

Zprávy z děkanátu: 

• Nezapomeňte na letní prázdninové setkání, které pořádá Charita 

Hranice, už ve čtvrtek 26.8. od 14:00 do 18:00 v Zámecké zahradě. 

Program pro celou rodinu, vstupné zdarma. 

• CPR Jitřenka zve v rámci výročí sv. Ludmily v sobotu 4.9. na Pouť 

prarodičů a vnoučat do Babic u Kelče. Pouť začne ve 14:00 mší 

svatou v kapli sv. Ludmily. 

V 15:00 stezka sv. Ludmily a od 15:30 přátelské posezení.  

• Farnost Hranice zve na popovídání a opékání špekáčků v sobotu 

11.9. od 16:00 na farním dvoře a zahradě. Pro děti bude připraven 

dětský koutek s hračkami, pro starší děti hra. Špekáček, chleba a 

pivo s sebou. 

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

V den Slavnosti Panny Marie Nanebevzaté 15. srpna 2021 ve 20:00 zemřel 

po krátké nemoci v hospici na Kamenné v Brně kněz soběchlebské 

farnosti, rodák z Horních Nětčic P. Antonín Pospíšil.   

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

Co se děje v diecézi: 

• Dnes ještě pokračuje na Svatém Hostýně Tradiční orelská pouť. 

• Znovu připomínáme, že v sobotu 28.8. proběhne na Svatém 

Hostýně Arcidiecézní pouť rodin. Mši svatou v 10:15 na 

venkovním pódiu celebruje o. Arcibiskup Jan. 

• V mariánském poutním místě Štípa u Zlína se koná ve dnech 4.-5. 

září pouť. Hlavní oslavy budou v sobotu zahájeny ve 13:30 mší 

svatou pro děti a mládež ve starém kostelíku. V kostele od 16:30 

modlitba růžence a v 17:00 poutní mše svatá. Na neděli jsou 

naplánovány 4 mše svaté. 

• Charita Česká republika vyhlásila sbírku na pomoc obyvatelům 

Haiti, které bylo v sobotu 14.8. zasaženo silným zemětřesením. 

Číslo účtu pro dary je 55660022/0800 variabilní symbol  179 

Přispět můžete také dárcovskou SMS na číslo 87 777 

ve tvaru DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo 

DMS CHARITASVET 90. 

 

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


