Infolist farností

Drahotuše

Střítež n.L.

Jindřichov

----------------------------------------------------------------------------------Neděle – 5.12.2021 – 2. neděle adventní
1. čtení – Bar 5,1-9
Žl Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
2. čtení – Flp 1,4-6.8-11
Evangelium Lk 3,1-6
Každý člověk uzří Boží spásu
Mše svaté
6.12. 7.12. 8.12.
9.12.
10.12. 11.12.
12.12.
Drahotuše
17:00 Milenov 8:00
7:00
17:00
Střítež n.L. 6:30
9:30
17:00
Jindřichov
16:30
11:00
7:00
Svátky v týdnu




v pondělí sv. Mikuláš
v úterý památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
ve středu SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ
POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
Farnost oznamuje:






Dnes je výměna růžencových lístků
Ve čtvrtek 9.12. mše ve Stříteži 17:00 hod.
Ve Středolesí můžete každou adventní neděli od 17:00 do 18:30 navštívit
místní kostel sv. Antonína Paduánského k rozjímání. V kostele je
vystaven i starý původní betlém. Kostel bude otevřen i na Štědrý den od
16:30 do 17:30. Kostelník Daniel Holý je ochoten po domluvě na tel.
725 871 669 otevřít kostel i v jinou dobu.
V Jindřichově ve středu po mši svaté proběhne setkání skupinky k
synodálnímu procesu. Zváni jsou všichni, které zajímá cesta a směřování
naší církve. Setkání proběhne v bývalé knihovně na OÚ.
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Bohužel varhanní koncert, který se měl konat v kostele v Drahotuších
18.12., je zrušen – kvůli epidemiologickým opatřením.

Zprávy z děkanátu:








ADVENTNÍ ADORACE MLÁDEŽE
V pátek 10. prosince 2021 se uskuteční v kostele Stětí sv.
Jana Křtitele v Hranicích Adventní adorace Mládeže.
Z důvodu epidemiologické situace se neuskuteční plánovaný
Filmový večer, přijměte namísto toho naše pozvání ke
společné modlitbě.
Společná mše svatá v 17.30 a poté mládežnická adorace.
Srdečně zvou Animátoři děkanátu Hranice.
Pastorační asistentka CPR Jitřenka Mgr. Marie Kaňovská nabízí další
možnosti, jak prožít advent v době omezené nabídky živých setkání.
- Na YouTube si můžete poslechnou promluvu karmelitána
P. Vojtěcha Kodeta „Advent a vztahy mezi manžely“.
- Ve dnech 8.-12.12. můžete prožít on-line duchovní obnovu s komunitou
Blahoslavenství v Dolanech. Přihláška a další informace na
https://www.blahoslavenstvi.cz/adventni-dc-online-zivot-v-bozipritomnosti
- Další duchovní obnova on-line je od paní doktorky Jitky Krausové.
Každý adventní týden bude jedna namluvená přednáška + 1
večerníček nedělníček. Najdete je od úterý na stránkách CPR Olomouc.
Ve vyhledávači zadejte Centrum pro rodinný život Olomouc-záložka
duchovní život a pod ní záložka duchovní obnovy. Najde zde i mnohé
další obnovy (třeba i loňské)
- Adventní seminář opět on-line s P. Elliasem Vellou naleznete na
stránkách rodinnyzivot.cz
- A ještě jeden typ na prožívání adventu v rodině:
https://rodinnyzivot.cz/2021/11/18/tipy-na-advent-v-rodine/
Nabídky CPR Jitřenka na on-line modlitby matek – každé pondělí od
14:00. Připojit se můžete na tomto odkaze:
https://meet.jit.si/BrightPensionsGenerateLong
- 13. prosince od 19. hodin on-line setkání pro ženy na téma židovského
svátku Chanuka. Připojit se můžete na stejném odkaze jako na modlitby
matek.
- V sobotu 4.12. začíná druhá etapa adventní hry u Javorové studánky.
- Stále běží celoroční hra – poslední etapa v Partutovicích.
- Víkend pro ženy na Sv. Hostýně je přesunut na 25.-27. 3. 2022.
Nabídky na dárky pro celou rodinu: objednejte si předplatné časopisu
Rodinný život za 300,- korun na rok. Vánoční certifikát a informace jak
objednat najdete na: https://rodinnyzivot.cz/2021/11/19/tip-na-vanocnidarek-z-centra-pro-rodinny-zivot/
Stejně můžete darovat předplatné Katolického týdeníku na
https://www.katyd.cz/predplatne/.

