
      
 

Neděle – 20.12.2020  Čtvrtá neděle adventní 
 

1. čtení – 2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16 
Žl  Na věky chci zpívat o Hospodinových milostech   
2. čtení – Řím 16,25-27 
Evangelium – Lk 1,26-38 Počneš a porodíš syna.  
      
 Mše svaté na Vánoce 

 24.12 25.12. 26.12 27.12. 30.12. 31.12. 1.1.21 

Drahotuše 15.30 8.00 8.00 8.00  16.00 8:00 

Střítež n.L. 20.00 11.00 9.30 9.30  17.30 9:30 

Jindřichov 21.30 9.30 11.00 11.00 16.30  11:00 

 

Svátky v týdnu: 
• v pátek slavíme NAROZENÍ PÁNĚ 
• v sobotu má svátek sv. Štěpána 
• Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa (neděle 27.12.) 

 

 
Farnost oznamuje:  

• Dnes 20.12. je možnost svaté zpovědi v Drahotuších od 13.30 do 

15.00 

• Nově může na bohoslužbách být maximálně 20% kapacity kostela. 

             V Drahotuších a Jindřichově je to 40 osob. Ve Stříteži je kapacita 

             pro 30 věřících. Prosím zapište se na seznam ve vchodu kostela 

 nebo v sákristii.  

• Bylo by dobré, aby každý věřící absolvoval jednu mši ve dnech  

24. - 27. prosince, aby se kvůli omezení počtu osob vystřídali 

všichni. 
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Infolist farností 
Drahotuše, Střítež n. Ludinou 

 a Jindřichov 
Telefon 603 314 038,email fadrahotuse@ado.cz  

 



• Časy „půlnoční“ se změnily z důvodu přechodu do 4. stupně PES a 

zpřísnění opatření. 
• Prosíme sledujte aktuální informace na webu farnosti, neboť počet 

účastníků na bohoslužbě se může změnit v souvislosti nařízení 
vlády. 

• 28.12. mše svatá ve Stříteži nebude 

• 29.12. mše svatá v Drahotuších nebude. 

• Děkuji všem, kteří pomohli nachystat výzdobu kostela 

 

Zprávy z děkanátu: 
• V Jezernici u Hašů č. p. 119 se koná výstava Betlémů od 12.12. do 

6.1. Otevřeno je každou sobotu, neděli a svátek od 13.00 do 19.00 

nebo dle tel. domluvy na čísle 776 231 293 

 

Co se děje v diecézi: 
• Arcidiecéze Olomouc bude vysílat živě vánoční mše z katedrály sv. 

Václava - 24.12. to bude od 21.00 půlnoční a 25.12. v 10.00 hodin 
Boží hod. Celebrovat bude biskup Antonín Basler (arcibiskup Jan 
Graubner je stále v nemocnici). Přenosy naleznete na YouTube pod 
heslem Katedrála sv. Václava Olomouc. 

• Vzhledem k letošní situaci kolem epidemie upozorňuje olomoucká 

arcidiecéze na omezenou kapacitu kostelů, kterou lze v některých 

případech vyřešit možností náhrady za účast na bohoslužbě ve formě 

soukromé návštěvy kostela s modlitbou u vystavených jesliček. Čas 

otevření kostela lze zjistit u příslušné duchovní správy. 
 

Noe nabízí: 
• 21.12. ve 20.05. Ateliér užité modlitby – Marek O. Vácha a host 
• 22.12. opět ve 20.05. Buon giorno s Františkem 
• 24.12. ve 22.00 vigilie ze slavnosti Narození Páně v Dolní Lutyni 
• 25.12. bychom neměli vynechat polední požehnání Urbi et Orbi 
• 26.12. ve 20.05 Povolání -  o cestě Karola Wojtyly ke kněžství 

 
Zajímavosti z internetu: 

• Dekret Apoštolské penitenciárie k Roku sv. Josefa, který byl 
vyhlášen papežem Františkem 8.12.2020. Více na www.cirkev.cz 
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