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Neděle – 21.11.2021 – Slavnost Ježíše Krista Krále 

1. čtení –  Dan 7,13-14 

Žl  Hospodin kraluje, oděl se velebností.  

2. čtení – Zj 1,5-8 

Evangelium  Jan 18,33b-37                        Ano, já jsem král.  

              Mše svaté  
  22.11. 23.11. 24.11.  25.11.  26.11. 27.11. 28.11. 

Drahotuše  8:00    17:00   8:00 

Střítež n.L. 17:30   17:30    9:30 

Jindřichov    16:30     11:00 

Svátky v týdnu 

• v pondělí je památka sv. Cecilie, panny a mučednice 

• ve středu slavíme památku sv. Ondřeje Dũng Lạca, kněze, a druhů, 

mučedníků – červená středa 

• příští nedělí začíná ADVENT a LITURGICKÝ ROK  „C“ 

Farnost oznamuje: 

• Příští neděli se budou při mši svaté žehnat adventní věnce. Přineste 

si je před mší k oltáři.  

• Mnoho inspirací na advent můžete najít na WWW.roraty.cz 

• Z důvodu různých opatření Covid-19 může se náhle změnit, nebo 

zrušit daná akce. Prosím sledujte aktuální dění. 

• V sakristii jsou již kalendáře na příští rok. 

• V Jindřichově a ostatních farnostech se chystají v období adventu 

roráty pro děti. Připomínáme dětem, aby si nachystali lucerničky. 

Roráty budou bez snídaně na faře. 

• Informovali jsme o farním plese v Lipníku nad Bečvou, který se  
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měl konat 26.11. Bohužel byl kvůli současnému zpřísnění opatření 

zrušen. 

• V galerii M+M byla v pátek 19.11. zahájena tradiční výstava 

betlémů. Pokud to stávající situace dovolí, bude otevřeno od 

pondělí do neděle od 13. do 17. hodin. Výstava by měla být 

ukončena 19.12.2021 

• Město Hranice, Osadní výbor Drahotuše a ZŠ a MŠ Vás zvou na 

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU S MALÝM 

JARMARKEM 25.11.2021. Program 14:30 jarmark, 15:00 dechová 

kapela Hraničáci, 16:15 rozsvícení vánočního stromu a program 

dětí MŠ a ZŠ Drahotuše. 
                                                            

   

Co se děje v diecézi: 
• Olomoucká charita hledá výpomoc do služeb pro seniory a pro 

lidi bez domova. Nabízíme práci na dohodu o provedení 
práce(DPP) na dobu jednoho měsíce, maximálně do konce roku. 
Vzhledem k akutní krizové situaci ve službách není nutné vzdělání 
ani odborný kurz, důležitý je laskavý a empatický přístup  
k seniorům, chuť pomáhat a dobrý zdravotní stav, ideálně 

očkování nebo potvrzení o prodělání Covid-19. Nástup je možný 

ihned. „Budeme vděčni za výpomoc studentů, rodičů na mateřské 

dovolené či těch, kteří mají alespoň malou praxi s pomocí 

seniorům či rodinným příslušníkům.   

• Centrum pro pastoraci nemocných a Jsme blízko Vám – Institut 

klinické pastorační péče zvou všechny zájemce k adventnímu 

zamyšlení. Vzhledem k epidemiologické situaci nabídnou 

duchovní slovo před každou adventní nedělí formou audio-video 

nahrávky. První zamyšlení připravuje Mons. Bohumír Vitásek, 

biskupský delegát pro pastoraci nemocných v Arcidiecézi 

olomoucké. Pro možnost odběrů se lze přihlásit na e-mailu 

resetkova.vera@ado.cz.   

• Posynodní apoštolskou exhortaci Christus vivit vydalo audio 

nakladatelství Slyš.to s.r.o. ve spolupráci s Asociací křesťanských 

spolků mládeže z.s. jako audioknihu. Audioknihu můžete zdarma 

poslouchat nebo si ji stáhnout na: slys.to v sekci Audioknihy 

zdarma.      

• Poutní místo Vranov nad Dyjí prosí všechny lidi dobré vůle o 

zaslaní příspěvku na pořízení kostelních zvonů. Přispět na ně je 

možné na účet 1580474329/0800 VS7777.  
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