
Střítež n.L. 
-----------------------------------------------------------------------------------

Neděle – 12.12.2021 – 3. neděle adventní 

1. čtení –  - Sof 3,14-18a 

Žl  Plesejte a jásejte, neboť nad vámi vládne Svatý Izraele.     

2. čtení – Flp 4,4-7 

Evangelium  Lk 3,10-18                   A co máme dělat my?  

Mše svaté  
 13.12. 14.12.  15.12.   16.12.  17.12.  18.12.  19.12. 

Drahotuše   7:00    17:00   8:00 

Střítež n.L.  6:30   17:00    9:30 

Jindřichov    16:30    7:00  11:00 

           Svátky v týdnu 

• v pondělí památka sv. Lucie, panny a mučednice 

• v úterý památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

Farnost oznamuje: 
• Příští neděli v Drahotuších po mši svaté bude možnost odnést si z kostela 

opět betlémské světlo. Nezapomeňte si lucerničky. K dispozici bude ještě 
24.12. od 7:30 do 21:30. 

• TV NOE nás prosí o finanční podporu. Číslo účtu: 6100000961/8040 
Konstantní symbol: 558 Variabilní symbol: Vaše členské číslo Klubu přátel 
Telepace a televize Noe nebo rodné číslo nebo jakékoli číslo, které nám 
sdělíte na email klub@telepace.cz nebo tel. 595 177 301. 

• Stále se ještě můžeme přidat k probíhající synodě. Termín ukončení byl 
prodloužen. Zahoďme obavy a předsudky, je to příjemné setkání farníků, 
kteří se známe, spojené s diskuzí. Nebojme se a nehledejte v tom žádné 
složitosti. M. Skalická 

• V Jezernici č. p. 119 - u Hašů - byla zahájena výstava betlémů. Můžete 
ji navštívit vždy v sobotu, neděli a ve svátky od 13:00 do 17:00 a to až do 
30.1.2022 Po domluvě na tel.776 231 293 můžete zvolit i jiný termín. 
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• V Jindřichově proběhlo již první setkání farníků k synodě. Děkujeme všem 
účastníkům a zveme na další schůzku, která bude ve středu 5.1.2022 po 
mši svaté opět na OÚ. 

• V sobotu 18.12. začínáme v Drahotuších s přípravami na výzdobu kostela 
na svátky. Prosíme všechny siláky, aby přišli v 9:00 hodin. Budou se nosit 
stromky, betlém atd. 

• Ve středu 22.12. budeme v Drahotuších zdobit. Takže prosíme všechny, 
kteří mají umělecké oko a šikovné ruce, aby přišli v 9:00, abychom měli 
kostel co nejkrásněji nachystaný na příchod Pána. 

• Znovu připomínáme, že ohlášené koncerty v kostele v Drahotuších byly 
zrušeny. 
 
Svátost smíření před Vánocemi 2021 

• Zpovídání v Jindřichově středa 15.12 v 15:45 P. Utíkal 
• Zpovídání ve Stříteži čtvrtek 16.12 v 16:45 P. Utíkal 
• Zpovídání v Drahotuších sobota 18.12. v 14:00-16:00hod. 

P. Utíkal, P. Zahálka 
• Hranice sobota 18.12 v 8-9hod., neděle 19.12. v 16-18hod., 

pondělí 20.12. 8-9hod., středa 16:30hod., čtvrtek 16:30-17.00hod. 
• Prosím, nenechávejte zpověď na poslední chvíli. 

 
 Zprávy z děkanátu:  

• Opět tu máme soutěž Bible a my. Také letošní ročník probíhá on-line. 
První kolo již běží a bude ukončeno 24.12. soutěžit můžete na odkaze 
nedelevrodine.cz. Více informací naleznete na http://bibleamy.cz/.  

• Ještě jednou připomínáme pondělní on-line setkání na téma židovský 
svátek Chanuka. Začátek v 19:00 na 
https://meet.jit.si/BrightPensionsGenerateLong 

• CPR Jitřenka je součástí Rodinného svazu. Ten společně s dalšími 
prorodinnými organizacemi vyhlašuje „Dny vděčnosti zdravotníkům“. 
Proběhnou ve dnech 13.- 19.12. Můžete se zapojit symbolicky 
připevněním náplasti se srdíčkem na oblečení, zhotovením přáníček, 
obrázků a vzkazů pro zdravotníky, případně předáním pozornosti dle úvahy 
a po domluvě s konkrétním pracovištěm. 

• V hranickém kostele probíhá do 20.12. výstava fotografií členů 
společenství Člověk a víra. Přijďte si je prohlédnout a na chvíli se tak 
vymaňte z předvánočního shonu. 

Co se děje v diecézi: 
• Zapalme svíčku za děti, které odešly příliš brzy.  

Dnes proběhne na Svatém Kopečku setkání rodičů, kterým zemřelo dítě 
před narozením, v dětském věku nebo i v dospělosti. Na pouť jsou zváni 
také příbuzní a přátelé těchto rodin. Mše svatá začíná v 15:00. Přineste si s 
sebou lucerničky a svíčky. Můžete se také připojit z domova zapálením 
svíčky a modlitbou. 

 

http://bibleamy.cz/
https://meet.jit.si/BrightPensionsGenerateLong

