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Neděle – 27.11.2022 – 1. neděle adventní 
 

1. čtení – Iz 2,1-5 

Žl Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.                                                                                                                                                                                                                                              

2. čtení – Řím 13,11-14 

Evangelium – Mt 24,37-44          Bděte, abyste byli připraveni.   

Mše svaté     

  28.11.   29.11.   30.11.        1.12.   2.12.   3.12.   4.12. 

Drahotuše  6:30     17:00  Velká 
16:30 

    8:00 

Střítež n.L. 17:30    6:30        9:30 

Jindřichov    16:30      6:30   11:00 

                  Dnes žehnání adventních věnců. 

Svátky v týdnu: 

• ve středu svátek sv. Ondřeje, apoštola 

• v sobotu památka sv. Františka Xaverského, kněze  

Farnost oznamuje: 
• V Sobotu 3.12. mše svatá v obci Velká v16:30hod. 
• V Drahotuších v sobotu 3.12. přivítáme do křesťanské rodiny dvě děti. 

Pokřtěny budou Malia Šváčková a Sára Masaříková. Přejeme jim hodně lásky 

a Božího požehnání a vítáme je mezi nás. 

• Ve Středolesí bude letos o Vánocích otevřen kostel sv. Antonína Paduánského 

takto: 26.11. od 17.00 společné zdobení stromku a v 18:00 rozsvěcení 
          27.11., 4.12., 11.12., 24.12. tradiční otevření kostela 17:00- 18:30   
          18.12. vánoční setkání při punči a ochutnávka cukroví 17:00-18:30 
Přijďte načerpat vánoční atmosféru. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



 Roráty  -  mše svatá v 6:30 hod.  
Děti - ať si vezmou lucerničky. Mohou mít i elektr. 

Drahotuše 29.11. 6.12. Společné 
Roráty 

10.12.2022 
Drahotuše 

7:30 

13.12. 20.12. 

Střítež 1.12. 8.12. 15.12. 22.12. 

Jindřichov 3.12.  17.12. 23.12. 

• V Jindřichově připomínáme dětem, aby si přinesli 3.12. lucerničky. Po mši 

svaté bude snídaně v místním hostinci. Prosíme šikovné hospodyňky o 

příspěvek na snídaňový stůl.  
• 7.12. na náměstí v Drahotuších od 18:00 „Česko zpívá koledy“. 
• V sobotu 3.12. odpoledne od 14 hod. brigáda na faře v Drahotuších – Velký 

úklid a přesun těžkých věcí. Prosím muže i ženy… 
• Návštěva nemocných v Drahotuších v pátek 2.12. od 13hod. 

Zprávy z děkanátu:  

• CPR Jitřenka zve na Adventní duchovní obnovu s Františkou Böhmovou – v 

pátek 2. prosince. Přijít můžete již na mši svatou  
v 17:30 do hranického kostela. Po mši svaté a adoraci bude na faře  
od 19:00 na téma „Dary Ducha svatého jsou i pro mě.“ 

• V sobotu 3.12. od 9:00 v Zašové celodenní duchovní obnova s F. Böhmovou 
účast je nutno nahlásit na tel.: 733 741 636  

• Paní Irena Smékalová nově natáčí podcasty „V hlavní roli žena“ Najdete je na 

https://open.spotify.com/show/0iCq23rDN67mAGut9U2309  

• Společenství mužů Exodus 90 pořádá adventní duchovní obnovu, více 

informací naleznete na: https://www.exodus90.cz/exodus-advent-info  

• Další duchovní obnova – tentokrát pro manželské páry je on-line na odkazu 

https://rodinnyzivot.cz/2022/11/09/online-adventni-duchovni-obnova-s-

bogdanem-stepienem/  Přihlášení je do 2.12. a cena 300,- korun. 

Co se děje v diecézi: 
• Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele/lky 

Střední odborné školy svatého Jana Boska v Kroměříži. Přihlášky do 

10.1.2023- datum doručení. 
• Arcibiskupský zámek v Kroměříži zve na „Advent na zámku“. Více na 

www.zamek-kromeriz.cz  
• Dětem nabízí stále nová videa i projekt Vlčí doupě. Najdete je na 

www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ nebo přímo na 

webu: vlcidoupe.cz 
• ACHO Olomouc děkuje všem farníkům za příspěvek v Dušičkové sbírce.   
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