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Neděle – 1.1.2023 – Slavnost matky Boží,Panny Marie 

 

1. čtení – Nm 6,22-27 

Žl. Bože, buď milostiv a žehnej nám. 

2. čtení – Gal 4,4-7 

Evangelium – Lk 2,16-212,16-21 

18-24                         Nalezli Marii a Josefa i děťátko…   

                                 Když uplynulo osm dní, dali mu jméno Ježíš          

Mše svaté     

   2.1.   3.1.   4.1.        5.1.   6.1.    7.1.   8.1. 

Drahotuše       17:00     Velká 
16:30 

    8:00 

Střítež n.L.     18:00        9:30 

Jindřichov      16:30        11:00 

 

Dne 31. prosince v 9:34 hodin zemřel ve věku 95 let v klášteře 

Mater Ecclesiae ve Vatikánu emeritní papež Benedikt XVI. 

 Když se po smrti Jana Pavla II. stal 19. dubna 2005 papežem, bylo 

mu 78 let. Své papežské jméno si zvolil podle zakladatele mnišského řádu 

Benedikta z Nursie a papeže Benedikta XV., který stál v čele církve během 

bouřlivých časů 1. světové války. Jeho papežským heslem se stalo 

Cooperatores veritatis (Spolupracovníci pravdy), které si zvolil už jako 

arcibiskup. Během osmi let svého papežství navštívil 24 zemí na pěti 

kontinentech, včetně České republiky, kam zavítal ve dnech 26.-28. září 

2009. Své rozhodnutí vzdát se papežského úřadu kvůli ubývajícím fyzickým 

silám oznámil 11. února 2013 a k 28. únoru téhož roku pak skutečně  
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



odstoupil. Ve Vatikánu však zůstal i nadále, uchýlil se do ústraní bývalého 

kláštera Mater Ecclesiae ve vatikánských zahradách a církev podporoval 

svými modlitbami. 

Svátky v týdnu: 

• v úterý památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů 

církve 

• v pátek slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 

• příští neděli svátek KŘTU PÁNĚ 

 

Farnost oznamuje: 

• Děkujeme všem, kteří se v uplynulém roce podíleli na chodu farnosti 

v Drahotuších, ve Stříteži a v Jindřichově – otvíráním kostelů, květinovými 

dary na výzdobu kostelů, úklidem, výzdobou, zpěvem, hudbou, ministrantskou 

službou, čtením slova, modlitbou, brigádami na farách, finančními příspěvky a 

jakkoliv jinak. Kéž Vám Pán žehná i v celém roce 2023, dá pevné zdraví, 

radost v srdci a pokoj Vašim duším.  

• Z důvodu zdravotních komplikacích o. Michala nebude v lednu návštěva 

nemocných. V pondělí, v úterý a ve středu nebude mše svatá. 

• Vigilie 5.1. ze slavnosti Zjevení Páně mše v Jindřichově 16:30, 

Střítež 18:00hod. 

• Mše svatá 7.1. v obci Velká 16:30hod. Bude v místnosti 

zastupitelstva. 

• V sobotu 7.1. v 15:00hod. zveme na Varhanní koncert do kostela 

v Drahotuších. 

 

Zprávy z děkanátu:  
 

• Od 1. do 15. ledna proběhne Tříkrálová sbírka. Charita Hranice ještě stále 

hledá dobrovolníky. Přihlásit se můžete na e-mail 

radka.andryskova@hranice.charita.cz nebo tel. 733 755 881  

• CPR Jitřenka připomíná možnost přihlásit se na setkání „Manželské večery“ 
 v restauraci U Jelena v Drahotuších od 19. ledna 18:00 – 20:30 pod dobu osmi 

týdnů. Přihlášky zkráceny do 8.1.2023. Témata: společný čas, řešení konfliktů, 

síla odpuštění, rodiče partnera, dobrý sex, umění komunikace, pět jazyků 

lásky. Kontakt 736 239 179, cprhranice@ado.cz 
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