
        
 
Neděle – 27.12.2020  Svátek Svaté Rodiny 
1. čtení – Gn 15,1-6; 21,1-3 
Žl  Hospodin sám je náš Bůh, pamatuje věčně na svoji smlouvu.     
2. čtení – Žid 11,8.11-12.17-19 
Evangelium –  Lk 2,22-40  Dítě rostlo a sílilo, bylo plné moudrosti.  
  Mše svaté  
 28.12 29.12. 30.12 31.12. 1.1.21 2.1.21 3.1.21 
Drahotuše    16.00 8.00 17:00 8:00 
Střítež n.L.    17.30 9.30  9:30 
Jindřichov   16.30  11.00  11:00 

 
Svátky v týdnu: 

• V pondělí slavíme svátek  Svatých Mláďátek. 
• Ve čtvrtek 31.12. v 16:00 mše svatá na poděkování za uplynulý rok. 
• V pátek je slavnost Matky Boží, Panny Marie. 
• V sobotu si připomínáme památku sv. Basila Velikého a Řehoře 

Naziánského, biskupů a učitelů církve. 
Farnost oznamuje:  

• V sobotu mše svatá 17:00 v Drahotuších. 
• Nově může na bohoslužbách být maximálně 10% kapacity kostela. 
• V Drahotuších a Jindřichově je to 20 osob. Ve Stříteži je kapacita 

pro 18 věřících. Prosím zapište se na seznam ve vchodu kostela nebo v 
sákristii.  

• Děkuji všem, kteří se v uplynulém roce zapojili do různých aktivit 
spojených s fungováním farnosti – například úklid, výzdoba, hudba 
organizování, údržba věžních hodin  atd. Také děkuji všem 
pracantům, kteří pomáhali na faře i všem firmám, které přispěly k 
údržbě a provozu kostela a fary.     
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Infolist farností 
Drahotuše, Střítež n. Ludinou 

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

 



• Do dalšího roku přeji nám všem pokoj, radost, vytrvalost, pokoru a 
hojnost Božího požehnání. 
„Ježíši tichý, 

srdce pokorného, 

přetvoř srdce naše 

podle srdce svého.“   
 
Přání k narozeninám... 

• Náš milý Jindro Těšíku, k Tvé 60. Ti přejeme a s radostí 
vyprošujeme Boží požehnání... Buď tak stále čiperný a obětavý. 
Ať Tě Boží požehnání neustále provází. Přejí farníci z Drahotuš 
a okolí. 

 

Zprávy z děkanátu: 
• Děkanský kostel v Hranicích je přes týden otevřený od 9.00 do 

16.00 hodin 
• CPR Jitřenka děkuje všem za přízeň, podporu a spolupráci v roce 

2020. Přejeme Vám, ať Svatá rodina naplní Vaše domovy láskou a 
požehnáním o Vánocích i po celý rok 2021. 
 Za CPR Marie Kaňovská  

Cose děje v diecézi: 
• Nový rok zahájí biskup Basler mší svatou 31. prosince ve 24.00 

na Svatém Hostýně na kanále YouTube lze sledovat pod odkazem 
bazilika hostyn 

• V katedrále bude novoroční mši svatou 1. ledna od 10.00 
celebrovat zdejší farář P. Ladislav Švirák.  Také na YouTube pod 
odkazem Katedrála sv. Václava Olomouc 

Noe nabízí: 
• 28.12. v 15.00 Betlémská mláďátka dnes 
• 31.12.v 17.00. První nešpory ze slavnosti Matky Boží Panny Marie 

z Baziliky sv. Petra v Římě 
• 31.12.ve 24.00 můžete sledovat mši svatou z baziliky Nanebevzetí 

Panny Marie na Sv. Hostýně živě – pro ty, kdo nemají internet a 
nemohou sledovat na YouTube. 

• 1.1. v 10.00 Mše svatá ze Slavnosti Matky Boží, Panny Marie 
            z baziliky sv. Petra v Římě 
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