
          
Neděle – 6.12.2020  Druhá neděle adventní 
1. čtení –Iz 40,1-5.9-11 
Žl  Ukaž nám, Hospodine, své milosrdenství    

    a dej nám svou spásu!  
2. čtení –2 Petr 3,8-14 
Evangelium – Mk 1,1-8   Bděte: nevíte, kdy přijde pán domu.    
 Mše svaté 

 Po Ut St Čt Pa So  Ne 
Drahotuše  8:00   17:00 17:00 8:00 
Střítež n.L. 17:30   7:30   9:30 
Jindřichov   16:30    11:00 

                   
Svátky v týdnu:  

• V pondělí slavíme sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
• V úterý nás čeká Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu 

Farnost oznamuje:  
• Děkujeme za Vaše příspěvky pro farnost. 
• Děkuji všem, kteří pomohli v sobotu na faře. Jsem rád, že se nám 

práce daří. 
• Pan Jan Hais oslavil 60té narozeniny. Přejeme mnoho sil a zdraví 

do dalších let a dodatečně vyprošujeme Boží požehnání. 
• Přes  letošní omezení se daří provádět v kostele opravy, 

například údržba zvonů, oprava světel a další. Všem, kteří se na 
těchto opravách podíleli děkujeme. 

• V sobotu 12.12. bude mše svatá v 17:00 hodin v Drahotuších. 
• Od 3. prosince 2020 je na bohoslužbách povolen takový počet 

účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30 % míst k sezení, 
pro kostel v Drahotuších je to počet 60-ti lidí. Společný zpěv je jen 
pro scholu 10 lidí. 

• Půlnoční mše svatá bude v Drahotuších ve 20:00hod.  
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Infolist farnosti 

Drahotuše 
Telefon 603 314 038 fadrahotuse@ado.cz 



• Upozorňujeme, na omezený počet účastníků dle platných 
omezeních. 

• Pokud má někdo možnost nabídnout stromky z vlastního lesa na 
vánoční výzdobu do kostela v Drahotuších, ať dá vědět. 

Zprávy z děkanátu: 
• Charita Hranice děkuje všem, kteří přispěli do Potravinové sbírky. 

Celkem se vybralo 2000 kg potravin a 90 kg drogistického zboží. 
Velký dík patří také všem dobrovolníkům, kteří věnovali sbírce svůj 
čas. 

• Charita Hranice také intenzivně pracuje na Tříkrálové sbírce 2021, 
která by měla proběhnout od 1. do 14. ledna. Aktuální informace na 
www.hranice.charita.cz  
 
TŘETÍ STUDENTSKÝ PÁTEK 

V pátek 11. prosince 2020 se v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v Hranicích 
v 17.30 uskuteční již třetí Studentský pátek v našem děkanátu.  
Jako host k nám zavítá o. Michal Zahálka, který si pro nás připravil 
katechezi na téma Svátost smíření: Bůh Ti vrací svatost. Celoročním 
tématem našich katechezí je Svatost. Přede mší svatou můžete využít 
možnost svátosti smíření od 16.45. 

 

Co se děje v diecézi: 
• Biskupové Čech, Moravy a Slezska se obrací na věřící s výzvou ke 

společnému postu a almužně za ukončení pandemie ve středu 2.12 
(to už nestihneme) 9.12. a 16.12. a k zasvěcení se Dítěti Ježíši 
doma u jesliček v rodině. Více na www.ado.cz 

• Od úterý 1.12. se na Velehradě ve 20.00 scházejí věřící k modlitbě 
růžence za ukončení pandemie a za uzdravení arcibiskupa Jana 
Graubnera. Můžete se přidat doma v myšlenkách a modlitbě nebo 
prostřednictvím živého vysílání na YouTube na kanálu Farnost 
Velehrad. 

Noe nabízí: 
• 7.12. v 16.05. uvidíme pokračování Noční university s P. Mariánem 

Kuffou – Příběhy ze života 2. část 
• 8.12. ve 20.05 bude pravidelné Buon giorno s Františkem 
• 10.12. v 17.35 jsou tu opět Ovečky v karanténě.  
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