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

Neděle – 19.12.2021 – 4. neděle adventní 

 
1. čtení – Mich 5,1-4a 

Žl  Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.      

2. čtení – Žid 10,5-10 

Evangelium  Lk 1,39-45 

            Jak jsem si zasloužila, že matka mého Pána přišla ke mně?  

 

Mše svaté  
 20.12. 21.12.  22.12.   23.12.  24.12.  25.12.  26.12. 

Drahotuše   7:00    20:00 8:00  8:00 

Střítež n.L.  6:30   17:30  24:00 11:00  9:30 

Jindřichov    18:00   22:00  9:30  11:00 

                      Dnes 19.12. máme v kostele v Drahotuších Betlémské světlo.            

 27.12. 28.12.  29.12.   30.12.  31.12.  1.1.  2.1. 

Drahotuše       15:30  8:00  8:00 

Střítež n.L.  17:30    17:30    9:30  9:30 

Jindřichov    16:30     11:00  11:00 

 

„Lid, který chodil ve tmě, vidí veliké světlo, obyvatelům temné země 

vzchází světlo“ (Iz 9,1) 

Kéž i ve vašich srdcích zazáří narozené Světlo světa a prozáří vaše 

životy a celý nastávající rok 2022. Všem žehnám… P. Michal 
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Drahotuše 
 

Jindřichov 

  Infolist 
farností 



Svátky v týdnu: 

 

• v sobotu slavíme NAROZENÍ PÁNĚ 

• v neděli Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa 

 

Farnost oznamuje: 

 
• V Jindřichově bude mše 22.12. až v 18:00hod.  
• V Jindřichově bude k dispozici Betlémské světlo 23.prosince na třech 

místech: na dolním konci před domem u pana kostelníka, na horním konci 
u pana starosty a v centru obce u obecního úřadu. 

• V Drahotuších bude Betlémské světlo také 24. prosince v kostele. 
 
 Zprávy z děkanátu:  
 

• Charita Hranice hledá dobrovolníky na Tříkrálovou sbírku, která se 
uskuteční ve dnech 1. až 16. ledna 2022. Dobrovolníky, kteří se 
chtějí do Tříkrálové sbírky v Hranicích zapojit, prosíme o 
kontaktování Radky Andrýskové – telefonní číslo 733 755 881.  

 
Zprávy z dieceze 
 

• 24. prosince bude půlnoční mše svatá na Svatém Kopečku od 23.55  
 
Ostatní: 

 
• Charitativní organizace Mary’s Meals pořádá během adventu akci s 

názvem „Místo u vánočního stolu“. Zakoupením poukazu v hodnotě 
470,- korun budou pokryty náklady na jedno školní jídlo denně pro 
jedno dítě na celý školní rok. Více informací a možnost zakoupení 
poukazu na www.mistouvanocnihostolu.cz 
 

 
Papež František 
 

• Papež František oslavil 17. prosince 85. narozeniny. Jsou to již jeho osmé 
na Petrově stolci. Zároveň na prosinec připadá i výročí jeho kněžského 
svěcení – 13. prosince 1969.  
Jeho rady pro dobrý život: Žij a nechej žít. Rozdávej se druhým. 
Nezapomeň si někdy hrát. Neděle je pro rodinu. Pomáhej mladým lidem 
najít práci. Chraň přírodu. Rychle zapomínej na křivdy. Respektuj ty, kteří 
smýšlejí jinak. Aktivně usiluj o mír.   
.  

http://www.mistouvanocnihostolu.cz/

