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Neděle – 28.11.2021 – 1. neděle adventní 

1. čtení –  Jer 33,14-16 

Žl  K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.   

2. čtení – 1 Sol 3,12 - 4,2 

Evangelium  Lk 21,25-28.34-36      Blíží se vaše vykoupení  

Mše svaté  
  29.11. 30.11.  1.12.   2.12.   3.12.  4.12.  5.12. 

Drahotuše  7:00    17:00 Velká 
16:00 

 8:00 

Střítež n.L. 6:30   17:30    9:30 

Jindřichov    16:30   7:00  11:00 

           Dnes světíme adventní věnce 

Svátky v týdnu 

• v úterý slavíme svátek sv. Ondřeje, apoštola 

• v pátek si připomínáme sv. Františka Xaverského, kněze 

• v sobotu sv. Barbora – nezapomeňte i na „barborky“ 

 

Farnost oznamuje: 

• V současné době zůstávají v platnosti stejná opatření - ochrana nosu a úst, 

rozestupy a dezinfekce rukou.  

• Mobilní aplikace Roráty 2021, která je k dispozici na google play zatím 

nefunguje. Byla vydána aktualizace, ale čeká se až ji google schválí. 

Takže do té doby můžete sledovat na internetu www.roraty.cz 

• Roráty v Drahotuších  7:00hod. 30.11., 7.12., 14.12., 21.12. 

• Roráty ve Stříteži pondělí  6:30hod.  29.11., 6.12., 13.12., 20.12. Večerní 

mše v pondělí již nebude. 
• Roráty v Jindřichově v sobotu  v 7:00hod. 4.12. a 18.12. 
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Infolist farností 

http://www.roraty.cz/


• Roráty jsou pro děti a všechny ostatní. Prosíme rodiče, aby dětem 

připravili lucerničky. 

  
  Zprávy z děkanátu:  

• CPR Jitřenka nám nabízí další aktivitu pro zkrácení adventního čekání. 
Připravilo pro nás „Adventní hru“. Od soboty před každou adventní 
nedělí najdete na čtyřech stanovištích v Hranicích výzvu na týden a také 
postavičky do Betléma. První týden to bude karta s hvězdičkou a další 
týdny postavičky Marie, Josefa a Ježíška v jeslích. Tyto postavičky si 
budete lepit na kartičku. Zároveň budete plnit úkoly z výzvy na týden. 
Můžete se také zúčastnit soutěže o drobné ceny zasláním jedné fotografie 
z vašeho putování na adresu cprhranice@ado.cz. Spolu s fotografií 
zašlete i odpovědi na čtyři otázky, které postupně najdete na stanovištích. 
Vylosovány budou tři rodiny. 
1. adventní neděli hledejte v areálu hřbitova u Kostelíčka 

                                           

    

Co se děje v diecézi: 

• Dominikáni zvou na (poslední letošní) první sobotu. 4.12. 
od 17:20 do 18:00 – lze navázat mší svatou v 18:00.  

----------------------------------------------------------------------------- 
Zajímavou možnost na prožití adventu nabízí i farnost Lipník nad Bečvou: 
 ADVENTNÍ CESTA 2021 inspirovaná papežem Františkem. Pokusme se pomocí 

slov PROSÍM, DĚKUJI a PROMIŇ prohlubovat vzájemnou lásku v našem domově i v 

občanském soužití. Na každý týden máme text papeže Františka, výzvy a otázky k 

zamyšlení. Každý večer se zamysleme, jak jsme s daným slovem naložili, zda jsme o 

něm alespoň přemýšleli. Dané téma týdne může být inspirací také k umělecké tvořivosti: 

napsat báseň, povídku, ztvárnit výtvarně, například, jaké barvy a tvary by mělo mít slovo 

odpuštění, zkus je namalovat, nebo vyfotit něco na téma vděčnost atd. Můžeme se pak 

podělit s ostatními výstavkou v kostele. „Jsou to jednoduchá slova, ale jejich užití v 

praxi není tak snadné! Mají v sobě velkou sílu, mají moc ochránit domov i uprostřed 

tisícerých těžkostí a zkoušek; jejich absence však ponenáhlu působí trhliny, které mohou 

domovu přivodit zkázu. Tato slova považujeme za „dobré vychování“. Velký biskup, 

svatý František Saleský, říkával, že dobrá výchova je už polovina svatosti.“ . 
1. týden: Prosím. Výzva: Pokus se zamyslet nad tím, jak o něco někoho požádat s úctou 

a respektem. Když někdo poprosí tebe, tak mu prosbu splň – pokud je to možné a 

rozumné. K zamyšlení: Co konkrétně pro mne, pro naši rodinu znamená slůvko Prosím. 
2. týden: Děkuji. Výzva: Zamysli se každý večer nad tím, za co můžeš být vděčný. Snaž 
se být ochotný vůči druhým a udělej něco, čím jim můžeš pomoci nebo čím je můžeš 
potěšit. K zamyšlení: Jak často se slovo v rodině, ve vztazích objevuje? Je 
samozřejmostí? 
3. týden: Promiň. Výzva: Pokuste se naplnit slova papeže Františka a nikdy nekončete 
den bez usmíření. Když tě někdo upřímně požádá o odpuštění, nikdy mu je neodepři. K 
zamyšlení: Je odpuštění důležité? Proč je pro mě těžké se někomu omluvit? Vnímám 

omluvu a odpuštění jako tajemství k uchování lásky a pokoje?  
4. týden: Moje důležité slovo. Výzva: Tento týden si zvolte „své slovo“, které je pro vás 
důležité. Může to být pozdrav, pěkné oslovení, pochvala… slovo, které vám možná 
chybí a bylo by dobré ho posílit, naučit se ho více používat.  
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