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Neděle – 11.12.2022 – 3.neděle adventní/Den památky  

                                                 zesnulých dětí 
1. čtení – Iz 35,1-6a.10 

Žl Pane přijď, a zachraň nás.                                                                                                                                                                                                                                              

2. čtení – Jak 5,7-10 

Evangelium – Mt 11,2-11 

                   Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného?  

 

Mše svaté     

  12.12.  13.12.  14.12.       15.12.  16.12.   17.12.  18.12. 

Drahotuše   6:30     17:00     Milenov 
17:00 

    8:00 

Střítež n.L. 18:30    6:30        9:30 

Jindřichov    16:30      6:30   11:00 

                  Dnes je radostná neděle 

Svátky v týdnu: 

• v úterý památka sv. Lucie, panny a mučednice 

• ve středu památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve 

 

Farnost oznamuje: 
 

• Velké poděkování všem, kteří se zúčastnili akce Popelka a velké 

díky všem, kteří zajišťovali zázemí… 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



• Bible jako dárek - Česká biblická společnost chce vyjít vstříc všem, kteří by 

svým blízkým rádi pořídili hodnotný dárek. V prosinci můžete vybírat z 

několika luxusních vydání Bible – v Českém ekumenickém překladu, v 

Českém studijním překladu, Bibli kralickou šestidílnou či Slovo na cestu. A to 

vše se slevou až 50 % z doporučené prodejní ceny. www.bibleshop.cz/akce 
• Ve Stříteži mše svatá 12.12. v 18:30hod.  
• Ve čtvrtek 15.12. ve Stříteži  Koncert v adventním čase  v 18hod. v kostele sv. 

Matouše. 
• V sobotu 17.12. mše svatá v Milenově v 17:00 hod. 
• 17.12. Živý Betlém v Hranicích na hlavním náměstí. Začátek v 17:00 
• 18.12. Adventní koncert souboru Harmonia. Koncert pořádá osadní výbor. 

Začátek je v 17:00 v kostele sv.Vavřince. 
• 18.12. si můžete po mši svaté odnést z kostela Betlémské světlo. Další 

možnost bude 24.12. od 8:00 do 21:00 v předsíni kostela. 
• 20.12. „Světové Vánoce“ – představení dětí ze ZŠ Drahotuše uvidíte v 

Hranicích na hlavním náměstí od 17:00 
 

 

Zprávy z děkanátu:  
 

• Charita Hranice hledá pro koledování v Hranicích vedoucí skupinek a malé  i 

velké koledníky pro Tříkrálovou sbírku 2023, která se bude konat 1.-15.1.2023 
Kontakt a bližší informace: radka.andryskova@hranice.charita.cz 

telefon 733 755 881 
 

 

Co se děje v diecézi: 
 

• Skautské středisko Ladislava Ruska zve všechny zájemce na Vánoční zpívání 

v kostele sv. Anny a sv. Jakuba Většího ve Staré Vodě. Uskuteční se za svitu 

svíček v neděli 18. prosince 2022 od 16.00 a zazní při něm pestrá směs 

českých i světových písní s vánoční tématikou.  

• Diecézní žehnání koledníků proběhne v pátek 30. prosince v Olomouci v 

Katedrále svatého Václava  
 

Noe nabízí: 
 

• středa 14. 12. od 22:10 noční univerzita – Posvěcení týdne 
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