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

Neděle – 9.1.2022 – Svátek Křtu Páně 

 
1. čtení – Iz 40,1-5.9-11 

Žl  Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.      

2. čtení – Tit 2,11-14; 3,4-7 

Evangelium  Lk 3,15-16.21-22 

                    Když byl Ježíš pokřtěn a modlil se, otevřelo se nebe.  

Mše svaté  
   10.1.  11.1.   12.1.   13.1.  14.1.  15.1.  16.1. 

Drahotuše   8:00    17:00 Milenov 
17:00 

 8:00 

Střítež n.L. 17:30    17:30    9:30 

Jindřichov    16:30      11:00 

                           Dnes končí doba Vánoční      

Farnost oznamuje: 

 

• Pokračujeme v Synodě. Členové skupin, oslovte své moderátory ( vedoucí 
skupin) a společně se dohodněte na schůzce. Je bezva, že máme chuť něco 
pro sebe a farnost udělat. Díky těm, kteří už začali. Přeji všem zapojeným 
plodnou diskuzi a radost ze  setkání. M.Skalická, farní koordinátorka 

• V sobotu 15. ledna od 9 hodin budeme v Drahotuších uklízet stromky 
z kostela. Prosíme brigádníky o pomoc. 

• Výstavu Betlémů v Jezernici u Hašů můžete navštívit také v lednu  
a to o víkendech vždy od 13 do 19 hodin. Přijďte se podívat, počet 
exponátů každý rok roste, takže můžete vidět i novinky. 

• V kostele v Drahotuších máme ještě stále k vidění výstavu fotografií 
z církevní tématikou. Stojí také za zhlédnutí. 
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Jindřichov 
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• Další výstavu nabízí obec Dolní Újezd. Jedná se o Betlém, který vytvořil 
Augustin Štěpán – byl také 16 let varhaníkem v místním kostele. 
Na telefonu 604 527 157 si můžete domluvit individuální prohlídku. 

• Na táborovém středisku Archa /archa.ado.cz/ se děti mohou přihlásit na 
skvělé prožití jarních prázdnin v Rajnochovicích letos s názvem Narnie.  

• Probíhá tříkrálová koleda. Přispět můžete také na Tříkrálový účet - 
66008822/0800, VS 777970025 ( VS je nutné uvádět pro připsání 
příspěvku Charitě Hranice). 
Online kasička je k dispozici od 1.1.-30.4.2022 na webu: 
www.trikralovasbirka.cz.  
Přispívat lze i posláním SMS na číslo 87 777. Jednorázová DMS KOLEDA 

30, DMS KOLEDA 60, DMS KOLEDA 90 Trvalá DMS TRV KOLEDA 

30; DMS TRV KOLEDA 60; DMS TRV KOLEDA 90. Cena DMS je 30,-

/60,-/90,- Kč. Více na: www.darcovskasms.cz 
 

• V minulém roce  se ve farnostech uskutečnilo: 
                      Křty   Svatby   Pohřby 
Drahotuše       2         1              10 
Střítež             7         1                6 
Jindřichov       3         1                2 

 
Zprávy z děkanátu: 
 

• Můžete odebírat krátké citáty papeže Františka o životě v rodině s inspirací 
k jednoduché aktivitě. Přihlásit se můžete na www.vira.cz/rok-rodin 

• CPR Jitřenka v lednu připravilo modlitební tridium a to od 28. do 30. ledna 
v hranickém kostele vždy po mši svaté. 

• Probíhá vyhodnocení celoroční a adventní hry. Ceny budou rozdány po 10. 
lednu. 

• Mladí z našeho děkanátu měli v pátek 7.1. možnost zúčastnit se synodální 
skupiny na faře v Hranicích.  

 
Co se děje v diecézi: 
 

• V polovině ledna 2022 se věřící v České republice účastní Týdne modliteb 
za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém 
světě. Týden modliteb letos proběhne od 18. do 25. ledna 2022 a jeho 
mottem je verš: „Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu 
poklonit“ (Mt 2,2). Více informací a modlitby ke stažení najdete na ado.cz 

• Od 17. ledna začíná duchovní cvičení pro muže EXODUS 90. Toto 
cvičení je určeno pro všechny muže, kteří chtějí najít cestu ke svobodě. 
Svoboda cestou modlitby, askeze a bratrství. Více na www.exodus90.cz 

 

 

http://www.darcovskasms.cz/
http://www.vira.cz/rok-rodin

