
        
Neděle – 

3.1.2021  2.neděle po Narození Páně 
 1. čtení – Sir 24,1-4.12-16 (řec. 1-2.8-12) 
 Žl  Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.    
 2. čtení – Ef 1,3-6.15-18 
 Evangelium – Jan 1,1-18   
  Mše svaté  
 4.1.21 5.1. 6.1. 7.1. 8.1. 9.1. 10.1. 
Drahotuše  17:00   17:00 17.00 8:00 
Střítež n.L. 17:30   17:30   9:30 
Jindřichov   16:30    11:00 

Svátky v týdnu: 
• ve středu slavíme Zjevení Páně 
• příští neděli bude svátek Křtu Páně 

 
Farnost oznamuje:  

• Na bohoslužbách může být 10% kapacity kostela, v Drahotuších a 
Jindřichově je to 20 osob, ve Stříteži 18. 
Prosím napište se na seznam ve vchodu do kostela nebo v sakristii. 

• Počty věřících na mších se mohou opět měnit, protože počty 
nakažených jsou vysoké. Sledujte proto zprávy a farní stránky 
www.farnostdrahotuse.cz  

• Vzhledem k různým protiepidemickým opatřením nebude možná 
obvyklá pravidelná výměna růžencových lístků první neděle v 
měsíci. Proto byly připraveny celoroční rozpisy příslušných desátků 
růžence. Kdo ze členů ŽR ještě rozpis nedostal, vyzvedněte si jej 
prosím v sakristii v Drahotuších. Fyzická výměna růžencových 
lístků bude probíhat pokud to protiepidemická opatření dovolí 
Celoroční příspěvek 60 Kč /t. j. 5 Kč měsíčně/ bude vybírán 
průběžně. Můžete jej případně nechat s lístečkem se jménem v 
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Infolist farností 
Drahotuše, Střítež n. Ludinou 

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

 



Zprávy z děkanátu: 
• Děkanát Hranice vysílá online přenosy mší svatých vždy v pátek a 

neděli v 10.00 hodin na kanále 
https://www.youtube.com/channel/UCO3bUX0bYq19DCAu4i3md
bA  

• Nezapomínejme na modlitbu svatého růžence za ukončení 
pandemie, která je každý večer ve 20.00 hod. Sjednoťme se ve 
společné modlitbě a čerpejme posilu a útěchu u Panny Marie.  

 
• ČTVRTÝ STUDENTSKÝ PÁTEK 

V pátek 8. ledna 2021 se uskuteční v kostele Stětí sv. Jana Křtitele v 
Hranicích Studentský pátek konaný mládeží děkanátu Hranice.  
Hostem bude otec Libor Churý z lipenské farnosti, který si pro nás 
připravuje katechezi. 
Můžete se těšit na tento program: 
18.30 Svátost smíření 
19.00 Mše svatá 
Po mši svaté Katecheze na téma Mladí svatí - inspirace pro nás. 
Celoroční téma SVATOST. 
Můžete také sledovat živý přenos na YouTube - Mládež děkanátu Hranice. 
 

 
Tříkrálová sbírka  koleda s dětmi a vedoucími skupinek je zakázaná.   

V Drahotuších bude pokladnička u Těšíků, další místa jsou v jednání. 

V Milenově je na Obecním úřadě, 

v Radíkově na obecním úřadě a v obchodě, 

Ve Velké  v autoservise u Valentů. 

V Klokočí a v Hrabůvce je v jednání Obecní úřad. 

Ve Stříteži na Ludinou budou tři pokladničky, informace o nich budou u 
paní Nadi Šváčkové. 

V Jindřichově je pokladnička u paní Biskupové na  Obecním úřadě. 

 Dále je možno přispět  na www.trikralovasbirka.cz.    
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