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Neděle – 20.3.2022 – 3. neděle postní 
  

1. čtení – Ex 3,1-8a.13-15 

Žl  Hospodin je milosrdný a milostivý.                    

2. čtení - 1 Kor 10,1-6.10-12 

Evangelium - Lk 13,1-9       Když se neobrátíte, všichni zahynete.    

Mše svaté  
   21.3.   22.3.   23.3.    24.3.   25.3.   26.3.   27.3. 

Drahotuše   7:00    18:00   8:00 

Střítež n.L. 17:30    17:30    9:30 

Jindřichov    16:30   16:30    11:00 

 Svátky v týdnu: 

• v pátek slavnost Zvěstování Páně 
 

Farnost oznamuje: 

• Příští neděli 27.3. v 15:00 bude v Jinřichově venkovní Křížová cesta. Sraz 

u kostela. 

• V úterý 22.3. bude mše svatá již v 7:00hod. 

• V pátek 25.3. mše svatá v Jindřichově v 16:30hod. Proto bude 

v Drahotuších mše v 18:00hod. 

• V sobotu 26.3. prosím  od 9hod. do 12hod. pohnout s pracemi na faře. 

Brigáda ohledně dřeva, úklidu a vyklízení a další. 

• Ve středu 6.4. od 13:00 proběhne v Jindřichově a ve Stříteži návštěva 

nemocných. Pokud máte o návštěvu otce Michala zájem, nahlaste své 

nemocné v sakristii. 
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• V Drahotuších bude náštěva nemocných v pátek 8.4. 

• Došlo ke změně termínu poutě do Jednova – z důvodu překrývání akcí. 
Místo soboty 28.5. bude již v sobotu 21.5. 

• V sobotu 28.5. připravujeme v Jindřichově kácení máje. 

• Nezapomeňte na přechod na letní čas, který proběhne v neděli 27.3. 
Ve 2:00 se ručičky posunou na 3:00. Nařiďte si správně budíky, ať přijdete 

včas na mši – hlavně v Drahotuších kde začínají první. 

• Na čtvrtou neděli postní plánujeme v Drahotuších tradiční „misijní koláč“. 
Své cukroví doneste do sobotního poledne, protože od 15:00 budeme 

připravovat balíčky, prosíme šikovné ženy, aby přišly pomoci. Část 

výtěžku bychom mohli zaslat na pomoc Ukrajině a zbytek půjde na misie. 

• Od  2.6. do soboty 4.6. bude na Velehradě duchovní obnova pro ženy. 

• Připomínáme si, že 18.3.2017 zemřel Miroslav kardinál Vlk. 
 

Modlitba za UKRAJINU A MÍR 
 

• Modleme se, jak nás vyzvali již naši biskupové: 
Dobrý a milosrdný Bože, 
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou 
odevzdáváme do tvých rukou. Prosíme tě za mírové řešení složité situace 

na Ukrajině. Prosíme tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra a  

našli sílu k vzájemné dohodě usmíření. Prosíme tě také za všechny oběti 
válek, sirotky, vdovy a  uprchlíky. Obejmi je svou něžnou náručí. Dej, ať 

kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní a dokážeme si 
navzájem odpouštět. 
Otče náš..., Zdrávas Maria... 
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. 
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. 
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. 
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. 
Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. 
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás. 
Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 
 

Noe nabízí: 

 

• V pátek 25.3. od 17:00 kající bohoslužba z baziliky sv. Petra ve Vatikánu s 

papežem Františkem 

 

https://www.ado.cz/2022/02/14/vyzva-k-modlitbe-a-postu-za-mirove-reseni-situace-na-ukrajine/

