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Neděle – 27.2.2022 – 8. neděle v mezidobí 

 1. čtení – Sir 27,5-8    

Žl Dobré je chválit Hospodina.                                          

2. čtení - 1 Kor 15,54-58              

Evangelium - Lk 6,39-45 

                                           Ústa mluví to, čím přetéká srdce.   

1. čtení Gn 4, 3-10     Ž 72 V jeho dne rozkvete spravedlnost… 

2. čtení ef 4, 30-5,2 

Evangelium Mt 5,20-24     

Každý, kdo se na svého bratra hněvá, propadne soudu. 

Mše svaté  
   28.2.   1.3.   2.3.    3.3.   4.3.   5.3.   6.3. 

Drahotuše   8:00    17:00 Velká 
17:00 

 8:00 

Střítež n.L. 18:30    18:00 17:30    9:30 

Jindřichov    16:30      11:00 

                 Dnes sbírka na pomoc Ukrajině 

Farnost oznamuje: 

• Pastorační a ekonomická rada farnosti Drahotuše v pátek 5.3. po mši 

svaté. 

• Popeleční středa: mše svatá s udělováním popelce Jindřichov 

16:30hod a Střítež 18:00hod. V Drahotuších bude se popelec 

udělovat v 1. neděli postní. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



• Ve Stříteži bude v pondělí mše svatá v 18:30hod. 
• Charita Česká republika prosí o příspěvky na humanitní pomoc pro Ukrajinu. 

Buď dnes v rámci kostelní sbírky nebo na účet 55660022/0800 VS 104. 
• Charita Hranice mapuje pro případnou pomoc uprchlíkům z území Ukrajiny 

zdroje a možnosti v regionu. Prosíme všechny, kteří mohou nabídnout ubytování, 

případně volné lůžka, matrace a lůžkoviny, aby své nabídky odeslali na email 

info@hranice.charita.cz  
• K letošní postní době, která začíná ve středu 2. března papež František píše:  

Milé sestry a milí bratři, postní doba, která nás provází k oslavě smrti a vzkříšení 
Ježíše Krista, je dobou příhodnou pro osobní i společnou obnovu. Ku prospěchu 

letošní postní doby nám poslouží zamyšlení nad výzvou sv. Pavla Galaťanům: „Když 
prokazujeme dobro, nesmíme přitom propadnout únavě. Vydržíme-li, dočkáme se 
doby, kdy budeme sklízet. Dokud tedy máme ještě čas (kairós), prokazujme dobro 
všem“ (Gal 6,9–11).  
Vstupujeme do postní doby. Jsou připraveny postní pokladničky, do kterých 

můžeme vložit ušetřené peníze. Mons. Bohumír Vitásek, prezident ACHO nám 

nabízí, abychom na letošní postní výzvu odpověděli tím, že budeme mít lepší 

přehled o tom, co máme v ledničce, více zvažovat, co nakoupíme, protože se  stále 

hodně plýtvá potravinami, které by mohly nasytit mnoho potřebných. 
Zprávy z děkanátu: 

• CPR Jitřenka připravilo pro manžele „Cestu manželů“ Příjemná procházka po 

Arboretu SLŠ /vchod z Jurikovy ulice/ bude přístupná už jen do 28.2. od 9.do 16. 

hodin – tedy dnes a zítra. Najdete zde 7 stanovišť se 7 citáty papeže Františka a 7 

inspirací pro vaše povídání a sdílení.  

• Koncert inspirativní skupiny GOOD WORK bude v neděli 27. 2. 2022 v 15:00 h. 
ve farním kostele v Soběchlebech.  

• Od popeleční středy 2. března začíná duchovní cvičení pro muže Exodus 40 

„Postní doba“. Více informací na www.exodus90.cz záložka exodus 90.    
• Hnutí křesťanských matek – Modlitby matek vyzývá všechny matky, aby se 

připojily k slovenským matkám ke každodenní modlitbě desátku radostného 
růžence „kterého jsi v Betlémě porodila“. Úmysl je zřejmý – „za záchranu celého 
světa“.  

Co se děje v diecézi: 
• V pondělí 28. února od 17:00 pořádá Cyrilometodějská křesťanská akademie 

přednášku na téma: „Je lehčí žít v totalitě, nebo ve svobodě. Místo konání – 
Arcidiecézní muzeum. Přednášející – Daniel Kroupa, politik, filozof, 
vysokoškolský učitel a signatář Charty 77. 

• Další zajímavou akci pořádá CPR děkanátu Olomouc. Je to Pouť otců s dětmi se 

sv. Josefem. Termín 19.-20. března. Začíná se v 9:00 u kostela Božského Srdce 

Páně v Hlubočkách. Více na https://olomouc.dcpr.cz v záložce programy – pro 

muže 
• V Hradci Králové bude 9.-14.8. Celostátní setkání mládeže, pro mladé ve věku    

14 – 26 let. Přihlašování již začalo. Více na celostatnisetkanimladeze.cz  
• Školské sestry sv. Františka zvou mladé ženy k prožití společného víkendu v jejich 

společenství. Akce je pro dívky a ženy od 16 do 30 let. Termín konání 25.-27.3. , 

Brno, Karlova 22. Přihlášky na sestry.osf@gmail.com 

mailto:info@hranice.charita.cz
http://www.exodus90.cz/
https://olomouc.dcpr.cz/

