
          
Neděle 29.11. 

První neděle adventní 
Liturgický rok „B“ 

 

1. čtení –Iz 63,16b-17,19b; 64,2b-7 
Žl  Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.  
2. čtení –1 Kor 1,3-9 
Evangelium – Mk 13,33-37 Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu.    
 
 Mše svaté 

 Po Ut St Čt Pa So  Ne 

Drahotuše  8:00   17:00 7:00 8:00 

Střítež n.L. 17:30   17:30   9:30 

Jindřichov   16:30    11:00 

                        Dnes žehnáme adventní věnce 

Svátky v týdnu:  

• V pondělí slavíme sv. Ondřeje, apoštola a mučedníka  

• Ve středu sv. Františka Xaverského, kněze a misionáře 

 

Farnost oznamuje:  
• Milí farníci, srdečně vás všechny zdravíme a přejeme vše dobré. 

Rádi bychom všem farníkům poděkovali za finanční příspěvky, 
které jste darovali při nedělních mších svatých. Vzhledem k obtížné 
epidemiologické situaci, došlo k zastavení finančních příspěvků pro 
farnost. Obracíme se proto na vás o pomoc při zajištění financování 
provozu naší farnosti. Můžete tak učinit převodem z účtu -  pro 
farnost Drahotuše 1880253309/0800 - nebo se zastavit na faře. 
Děkujeme  

• Nyní na bohoslužbě může být 20 lidí.  
• Děkujeme firmě Elektro - Lumen za bezplatnou opravu svítidel v 

drahotušském kostele. 
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Infolist farnosti 

Drahotuše 
Tel: 603 314 038, fadrahotuse@ado.cz   



• Mše svatá bude pro rodiny, které mají úmysl. Pokud jich bude 
méně, může přijít do počtu další. Prosím, aby se přišli zapsat do 

sakristie, jak rodina která má úmysl, tak i další do počtu.  

• Prosíme, sledujte zprávy ohledně Covidu-19 a také internetové 

stránky farnosti ohledně mší svatých, neboť situace se neustále 

mění. 

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

• Příští sobotu 5.12. zvu na brigádu na faru. 
• Z důvodu stále trvajících opatření nebudou roráty v takovém 

provedení, jak je známe. Bude pouze mše svatá ráno. Snídaně 
na faře nebude.  

 

Zprávy z děkanátu: 
• Centrum pro rodinu Jitřenka zve rodiče, prarodiče a všechny 

vychovatele na online besedu na téma „Krásy a úskalí videoher“. 
Beseda se uskuteční ve čtvrtek 3.12. od 19. hodin. Na tuto akci je 
potřeba přihlášení do pondělí 30.11. na email cprhranice@ado.cz. 
Beseda proběhne při 5ti a více přihlášených. Po přihlášení obdržíte 
zdarma přístup k besedě. 

• Další nabídka je určena manželským párům. Na stránkách CPR 
https://hranice.dcpr.cz  najdete od soboty večera po celý advent 
video s pozvánkou na virtuální posezení u krbu manželů 
Smékalových, kteří jsou věřící manželé, žijí spolu 20 let, mají 5 
dětí a pracují spolu v soukromé manželské poradně. 

• Setkání schol se odkládá na příští rok  

Co se děje v diecézi: 

• V letošním roce slaví premonstrátský řád 900 let od svého založení. 
Svatý otec udělil všem poutníkům, kteří navštíví kostely 
spravované premonstráty v době od 1. neděle adventní (29.11.) do 
svátku Křtu Páně (neděle 9.1.2022), plnomocné odpustky pro 
zemřelé za obvyklých podmínek. Jedním z takových kostelů je i  
bazilika Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce 

• Arcibiskup Jan Graubner je pozitivní na covid-19. Je v domácím 
ošetřování. Prosíme, aby věřící pamatovali na jeho zdravotní stav v 
modlitbách. 

Noe nabízí: 
• 30.11. se můžete v 16.05 těšit na slovenského kněze Mariana 

            Kuffu v cyklu Noční univerzita, opakování 2.12. v 6.30 
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