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Neděle – 4.12.2022 – 2. neděle adventní 
1. čtení – Iz 11,1-10 

Žl V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje             

                                                              navěky.                                                                                                                                                                                                                                             

2. čtení – Řím 15,4-9 

Evangelium – Mt 3,1-12 

                    Obraťte se, neboť se přiblížilo nebeské království.  

Mše svaté     

  5.12.   6.12.   7.12.        8.12.   9.12.   10.12.  11.12. 

Drahotuše   6:30     17:00      7:30     8:00 

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

Jindřichov    16:30  17:00       11:00 
Svátky v týdnu: 

• ve středu památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve 
• ve čtvrtek Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu 

Farnost oznamuje: 

• 4.12. bude zahájena výstava betlémů v Jezernici u Hašů č.p. 119 ve 14:00. Na 

výstavu můžete přijít od 13:00 do 19:00 v soboty, neděle a svátky (kromě 

24.12) až do 5.2.2023. Lze si domluvit i jiný termín na telefonu 776 231 293 – 

pan Haša. 

• Ve čtvrtek 8.12. mše svatá v Drahotuších v 17:00 

• Roráty v sobotu 10.12. pro farnosti společné v Drahotuších, pro 

přihlášené rodiny snídaně na faře - rodiče a děti.  

• Ve středu 7.12. náštěva nemocných ve Stříteži a Jindřichově od 

13hod. 

• Setkání nad Biblí - pozor přehozeno! 
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Drahotuše čtvrtek 18:00, po mši svaté… 

Střítež a Jindřichov na faře ve Stříteži v 17:45 ve středu 7.12. 

 Texty: 1. čtení - Iz 35,1-6a.10 

Mezizpěv - Žl 146,6c-7.8-9a.9bc-10 

2. čtení - Jak 5,7-10 

Evangelium - Mt 11,2-11 

•  V pátek 9.12. v Hranicích na. náměstí od 18:00 do 19:00 „Vánoce v naší 

chaloupce“ pohádka. Vstup zdarma. 
• V Drahotuších nezapomeňte přijít na společný zpěv – Česko zpívá koledy. 

7.12. od 18:00. Můžete si připomenout naše koledy, abyste si je pak mohli 

společně zazpívat i se svými blízkými pod stromečkem. 
• 11.12. Den památky zesnulých dětí – zapalme svíčku a uctěme památku těch, 

kdo zesnuli dřív, než dospěli. 
• V sobotu 17.12. v Hranicích na náměstí „Živý betlém“ představení začíná  

v 17:00 
• Na webu www.roraty.cz si můžete prožít adventní dobu s roráty, které pro 

všechny přichystala farnost Dolní Němčí. Lze je také stáhnout do mobilu. 
• V neděli 18.12. si po mši svaté budete moci odnést „Betlémské světlo“ v 

Drahotuších. Další možnost budete mít 24.12. od 8:00 do 21:00 v předsíni 

kostela. 

Zprávy z děkanátu:  
• CPR Jitřenka zve na setkání seniorů v pondělí 12. prosince od 9:00 na faru v 

Hranicích. 
• Pokud si chcete vyzkoušet roráty v Hranicích, pořádají se denně v 7:00 a ve 

středu a sobotu jsou zaměřeny pro děti. 
• V pondělí 12.prosince připravila Jitřenka také adventní večer pro ženy. 

Začíná v 17:00 na faře v Hranicích. Na programu je čtení při svíčkách, 

zdobení svíčky na sváteční stůl, burza vánočních receptů (přineste také nějaký 

svůj nej…) Předběžný zájem prosím nahlaste mailem cprhranice@ado.cz nebo 

na tel. 736239179 
• Farnost Hranice pořádá výlet do Olomouce pro rodiny s dětmi, mladé a další 

zájemce. Sraz bude 17.12. v 13:30 u Katedrály. Do Olomouce můžete jet 

vlakem z Hranic v 12:48 nebo po vlastní ose. Je třeba se nahlásit otci 

kaplanovi Pavlovi na email fiala.pavel@ado.cz nebo na tel. 733 742 862 
součástí výletu je prohlídka katedrály, olomouckých kostelů a Arcidiecézního 

kněžského semináře.  
• Rodiny, které absolvovaly všechny etapy celoroční hry CPR Jitřenka, mohou 

do 10. ledna 2023 donést na faru v Hranicích své odpovědi na otázky. 
• Od poloviny ledna chystá Jitřenka „Manželské večery“ – oblíbený program 

pro manželské páry. Místem konání by měly být Drahotuše.  
• V lednu – 22. od 14:30 se můžete těšit na karneval pro děti v DDM Hranice. 
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