Infolist farnosti
Drahotuše
Tel. 603 314 038 fadrahotuse@ado.cz
Neděle – 22.11.2020 Slavnost Ježíše Krista Krále
1. čtení – Ez 34,11-12.15-17
Žl Hospodin je můj pastýř,
2. čtení – 1 Kor 15,20-26a.28
Evangelium – Mt 25,31-46

nic nepostrádám.

Posadí se na svůj slavný trůn a oddělí jedny od druhých.
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Nyní na bohoslužbě může být 15 lidí. Mše svatá bude jen pro ty, kteří
mají úmysl na mši. Pokud jich bude méně, může přijít do počtu další.
Prosím, aby se přišli zapsat do sákristie, jak rodina která má úmysl,
tak i další do počtu.
Prosíme, sledujte zprávy ohledně Covidu-19 a také internetové
stránky farnosti www.farnostdrahotuse.cz ohledně mší svatých,
neboť situace se neustále mění.

•

Podávání sv. přijímání v Drahotuších bude v neděli 8:45-9hod.

•

V úterý mše ráno nebude.

Svátky v týdnu:
• V úterý památka sv. Ondřeje Dung-Laca vietnamského kněze
a jeho druhů, mučedníků
• Příští nedělí začíná advent a liturgický rok „B“
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Farnost oznamuje:
• Příští neděli 29.11.20 bude žehnání adventních věnců. Můžete si jej
donést během týdne.
Zprávy z děkanátu:
•

Charita Hranice nabízí možnost zapojit se do akce Vánoční balíček, kterou
vyhlašuje Arcidiecézní charita Olomouc. Zapojit se můžete už jen příští
týden, protože balíčky musí být na charitu dodány nejpozději 1.12.2020.
Balíčky poputují ke konkrétním 363 dětem na Ukrajinu do měst Ternopil,
Lopatyn, Bortniky a Kolomyja. Balíček by měl mít hodnotu cca 1000,- korun
a váha by neměla přesáhnout 4 kg. Obsahem balíčků bývá většinou oblečení,
věci do školy a něco pro radost na úrovni věku. Pro všechny, kteří se chtějí
zapojit, je k dispozici telefon 733 755 881 nebo email:
radka.andryskova@hranice.charita.cz. Akci je možno podpořit i
finančně a přispět na dopravu balíčků na účet 4030207/0100.

Co se děje v diecézi:
• Ve středu 25.11. 2020 se v naší zemi uskuteční již potřetí
mezinárodní akce „Červená středa“, která připomíná všechny, kteří
jsou pronásledováni pro svou víru. V naší republice akci organizují
Ekumenická rada církví, Česká biskupská konference a Federace
židovských obcí. Tato široká spolupráce je českým specifikem,
protože jinde ji většinou pořádají katolické církve. Můžete se
připojit i soukromě zapálením svíčky, modlitbou za pronásledované
či si přečíst texty pojednávající o tématu pronásledování a
náboženské svobody.
Zajímavosti z internetu:
Liturgie cz nabízí možnost připojit se zdarma k „bytovému
semináři“ Adventní prolom věnovanému liturgii adventních nedělí.
Začíná se v neděli 25.11. ve 20.00 hodin. Můžete jej sledovat na
youtube kanále Liturgie.cz. Konkrétní odkaz na přímé vysílání se
objeví každou středu v 19.50. Cyklus bude pokračovat další tři
středy.Pro počítačově zběhlejší je možnost přihlášení do
videokonference přes aplikaci Zoom. Tu lze stáhnout na stránkách
http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/adventni-prolom-2020
Noe nabízí:
• V neděli v 10.30 proběhne živý přenos se žehnáním kostela Krista
Spasitele v Praze – Barrandově.
• 23.11. opět živě ve 20.05 proběhne setkání M. Váchy a manželů
Kalčíkových v programu Ateliér užitné modlitby.
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