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Neděle – 6.3.2022 – 1. neděle postní 
  

1. čtení – Dt 26,4-10 

Žl  Buď se mnou, Pane, v mé tísni.                   

2. čtení - Řím 10,8-13 

Evangelium - Lk 4,1-13        

                                    Duch ho vodil pouští a ďábel ho pokoušel.   

Mše svaté  
    7.3.   8.3.   9.3.    10.3.   11.3.   12.3.   13.3. 

Drahotuše   8:00    17:00 Milénov 
17:00 

 8:00 

Střítež n.L. 17:30    17:30    9:30 

Jindřichov    16:30      11:00 

Farnost oznamuje: 

• Dnes je výměna růžencových lístků. 

• Během postní doby se můžete zapojit do postní aktivity pro všechny 
věkové skupiny. V kostele je Golgota a křížky rozdělené do 4 skupin. 
Uvnitř křížku najdete podnět pro následující týden. Když se vám podaří ho 
uskutečnit, zapíchněte křížek do Golgoty a můžete si vzít na jiný na další 
týden. 

• Křížové cesty budou v našich farnostech takto: 
Jindřichov každou středu v 16:00 
Střítež každý pátek a neděle v 15:00 
Drahotuše pátek po mši svaté. 
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• V úterý 8. bžezna v 6:30 bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve 

Valašském Meziříčí sloužena mše svatá za všechny, kdo sbírají, vystřihují a 

odesílají známky- výtěžek pomáhá misiím.  
Zprávy z děkanátu: 

• CPR Jitřenka připravuje na jarní prázdniny dvě akce: 
V úterý 15. března to bude prázdninová vycházka z Teplic nad Bečvou 
Zbrašova přes Mariánské údolí, Teplice lázně a propast do Hranic. Sraz v 9:00 
u autobusové zastávky Teplice n. B. Zbrašov ( z Hranic jede autobus MHD). 
Cestou se budou hrát různé hry. Návrat do Hranic mezi 12. a 13. hodinou.     
Ve čtvrtek 17. března si mohou děti přijít na faru zahrát různé deskové i 
karetní hry. Začátek v 9:00 a ukončení ve 12:00. CPR prosí o předběžné 
nahlášení zájmu o tyto dvě akce. 

• CPR Jitřenka plánuje od 22. do 24. dubna v Bezuchově "Víkend pro matku a 

syna". Téma – Drakobijce. Vhodné pro syny od 10 let. Cena ubytování 2.500,- 

pro pár. Přihlásit se můžete na cprhranice@ado.cz. Poté vám bude zaslán 

formulář pro přihlášení.  

• STUDENTSKÝ PÁTEK 

V pátek 11. března 2022 v 19.00 se v kostele sv. Petra a Pavla v Ústí 

koná Studentský pátek.  

Srdečně Vám zveme na mládežnickou mši svatou, adoraci za Ukrajinu a 

také slovo povzbuzení.  

Našimi hosty jsou otec Milan Maštera a otec Petr Utíkal a hudebně nás 

doprovodí Hranická schola. 

Jste srdečně zváni!  

 
Co se děje v diecézi: 

• V úterý 1. března zemřel kněz a profesor Cyrilometodějské fakulty Mons. 

Ladislav Tichý 
• V kostele sv. Vavřince v Přerově přibude nový zvon, který se bude jmenovat 

Jan Pavel. Jedná se o první z trojice „zvonů smíření“, který je pojmenován 

po nejmladší oběti krvavého masakru. Tento masakr se odehrál v noci z 18. 

na 19. června 1945 na kopci u Přerova, který je znám pod názvem Švédské 

šance. Bylo tu zabito 267 lidí, převážně Karpatských Němců ze Slovenska. 

Kromě mužů a žen bylo postříleno i mnoho dětí a dokonce i kojenců. Na 

zvony byla vyhlášena sbírka. Tu podpoří benefiční promítání 9. a 10. března 

od 17:00 v přerovském kině Hvězda. Promítat se bude snímek „Bez šance“ a 

na něj naváže divadelní inscenace „Očitý svědek“. Vstupné, které je 

dobrovolné, bude přidáno ke sbírce na výrobu zvonů.   
• 8. března od 16:30 modlitby u mariánského sloupu v Olomouci na Dolním 

náměstí za ukončení války a mír. Duchovně se lze připojit i v soukromí.  
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