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Neděle – 8.1.2023 – Svátek Křtu Páně 

 

1. čtení – Iz 42,1-4.6-7 

Žl. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. 

2. čtení – SK 10,34-38 

Evangelium – Mt 3,13-172,16-21 

18-24                Jakmile byl Ježíš pokřtěn, viděl Ducha Božího,   

                                                                  jak na něj sestupuje       

Mše svaté     

   9.1.   10.1.   11.1.       12.1.   13.1.   14.1.  15.1. 

Drahotuše 14:00                8:00 

Střítež n.L.             9:30 

Jindřichov              11:00 

Farnost oznamuje: 
• Od 9.1. do 14.1. nebudou mše svaté z důvodu nemoci. 

• V pondělí ve 14:00 pohřeb paní Jarmily Sedláčkové v Drahotuších. 

• Probíhá Tříkrálová sbírka. Přispět můžete také těmito způsoby: 

- sledováním koncertu na ČT1 8.1. od 18:00 

-on-line koleda na webových stránkách www.trikralovasbirka.cz 

-darem na účet 66008822/0800 VS 777970025 

-dárcovskou DMS na číslo 87 777 ve tvaru: 

  DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30 

  DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60 

  DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90 

  DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 

http://www.trikralovasbirka.cz/


Zprávy z děkanátu:  
 

• V pondělí 16. ledna od 17:00 na faře v Hranicích společenství Biblických 

tanců. Zveme všechny ženy. Které by s námi chtěly chválit Pána gesty, 

tancem, pohybem a modlitbou. 
• V neděli 22. ledna bude v DDM v Hranicích na Galašově ulici dětský 

karneval. Těšit se můžete na hudbu, tanec, hry, soutěže, tombolu, malování  
na obličej. Bonus pro rodiny, které přijdou celé v maskách. Vstupné 

dobrovolné. Vezměte si přezůvky. Maminky prosíme o nějakou dobrůtku  
k občerstvení. 

• Manželské večery startují 19. ledna. Budou vždy ve čtvrtek od 18:00 - 
celkem osm setkání. Je se ještě možné se přihlásit prostřednictvím emailu 

cprhranice@ado.cz 
Více informací na https://www.manzelskevecery.cz/…ery  

• V úterý 31. ledna povede seminář pro ženy Mgr. Irena Smékalová. Setkat se  
s ní můžete na faře v Hranicích od 17:30. Téma – Rovnováha v našem životě. 
Cena 200,- korun. Přihlaste se prostřednictvím mailu viz výše. 

• Jitřenka připravuje: - celoroční hru – mariánská zastavení. 
                                - Duchovní obnovu pro manželské páry na sobotu 11.2. 
                                  Povede ji P. Libor Churý a bude zajištěno hlídání dětí. 
 

 
Modlitba za prezidenta 

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi, 
a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách; 

vyslyš naše prosby 
za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: 

pomáhej mu, ať poznává, co je správné, 
a dobře vykonává svůj úřad, 

aby byl vždycky zajištěn právní řád 
a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. 

Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. 
Amen. 

Modlitba za voliče 

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. 
Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, 

kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení. 
Prosíme o moudrost pro každého z nás, 

aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen. 

 

 

 

 

https://www.manzelskevecery.cz/content/view/manzelskevecery

