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Neděle – 13.3.2022 – 2. neděle postní 
  

1. čtení – Gn 15,5-12.17-18 

Žl  Hospodin je mé světlo a má spása.                   

2. čtení - Flp 3,17-4,1 

Evangelium - Lk 9,28b-36 

                        Když se Ježíš modlil, výraz tváře se mu změnil.    

Mše svaté  
   14.3.   15.3.   16.3.    17.3.   18.3.   19.3.   20.3. 

Drahotuše   8:00    17:00 17:00 
Slavíč 

 8:00 

Střítež n.L. 17:30    17:30    9:30 

Jindřichov    17:30      11:00 

                 Dnes je výroční den zvolení papeže Františka (2013) 

 

Svátky v týdnu: 

• v sobotu slavíme sv. Josefa, snoubence Panny Marie 

 

 

Farnost oznamuje: 

• V sobotu 19.3. mše svatá v kapli ve Slavíči 17:00hod.  

• Připomínáme, že křížové cesty se konají v Drahotuších v pátek po mši svaté 
V neděli se můžete sejít po mši na faře. 
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• V Hranicích vzniklo Centrum Pomoci Ukrajině. Je otevřeno v pracovní dny 

od 8:00-10:00 a od 14:00- 20:00. V sobotu a neděli od 8:00 do 14:00. 

Centrum pomoci Ukrajině na Třídě Československé armády 186 organizují 

hraničtí a ukrajinští dobrovolníci za podpory Charity Hranice a místních 

firem. V areálu bývalého Bonveru – vstup zadním vchodem z ulice 

Přátelství - přijímáme materiální a potravinovou pomoc, která je určena 

lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Zde můžete přinášet své materiální i 

potravinové dary. Nyní je nejvíce potřeba zdravotnický materiál, trvanlivé 

jídlo, dětské pleny a teplé ošacení. Podrobné informace i s konkrétními 

požadavky najdete na stránkách Centra pomoci www.ukrajinahelp.cz. 

Prosíme, přinášejte pouze to, co je na uvedeném seznamu, děkujeme 
 

Zprávy z děkanátu: 
• CPR Jitřenka nám nabízí: S důvěrou, že spojeni v modlitbě můžeme 

vyprosit mír pro Ukrajinu i celý svět, připojujeme se a zveme i vás k těmto 
modlitebním aktivitám:  
1. KAJÍCÍ POUTĚ NA HOSTÝN soboty 12.3. 26.3. a 9.4. 16.30 sraz - 
parkoviště Bystřice pod Hostýnem, pěší pouť na Hostýn, zde se poutníci 
připojí ke společné modlitbě růžence a litanie za mír. Úmysly: za usmíření 
hříchů vlastních, za usmíření hříchů celého světa, za mír na Ukrajině a ve 
světě. Bližší info a přihlášky: Jiří Kubinec 702 317 942 (jen SMS)  
2. CELONOČNÍ ADORACE kostel v Hranicích z pátku 18.3. na sobotu 

19.3., začátek po mši svaté od 18.30. do 8:00 
3. CELOSVĚTOVÁ VÝZVA ke kratičkému minutovému zastavení se a 

modlitbě, v naší zemi je to čas 16.00. 
 

Co se děje v diecézi: 

• Dnes v 19:00 bude v Olomouci - v kostele Panny Marie Sněžné - sloužit mši 

svatou k 400 výročí svatořečení: Ignáce z Loyoly, Filipa Neriho, Františka 

Xaverského, Terezie z Avily a Izidora z Madridu ,  
arcibiskup Mons. Jan Graubner spolu s provinciálem českých jezuitů P. Petrem 

Přádkem SJ. 

• Dnes v 17:00 pořádá farnost Svatý Kopeček benefiční koncert pro Ukrajinu. 
Výtěžek poputuje Charitě Olomouc. Více na www.svatykopecek.cz 

• Letošní 80. narozeniny pomocného biskupa Josefa Hrdličky nebylo možné 

kvůli pandemii oslavit veřejně. Příležitost se nabízí o svátku jeho křestního 

patrona sv. Josefa 19. března. Mše svatá za účasti biskupů začne v 10:00 v 
katedrále Sv. Václava. Bude si možno zakoupit knihu biskupa Hrdličky 

„Cestou od srdce k srdci“ 
 

http://www.ukrajinahelp.cz/
http://www.svatykopecek.cz/
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                       chyby, které jsi neviděl.“ 


