
 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

Neděle – 27.3.2022 – 4. neděle postní 
  

1. čtení –Joz 5,9a.10-12 

Žl  Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.                     

2. čtení - 2 Kor 5,17-21 

Evangelium - Lk 15,1-3.11-32    

                                  Tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije.     

Mše svaté  
   28.3.   29.3.   30.3.    31.3.    1.4.   2.4.    3.4. 

Drahotuše   8:00    17:00 17:00 
Velká 

 8:00 

Střítež n.L. 17:30    17:30    9:30 

Jindřichov    16:30      11:00 

                Dnes máme radostnou neděli – půlí se půst. 

Farnost oznamuje: 

• Ve středu v Jindřichově v 16:00 mají děti Křížovou cestu. 

Nezapomeňte si vzít vybarvené obrázky, které jste dostaly. 

Po křížové cestě mše svatá opět pro děti, ale také pro všechny, kteří 

přijdou.  

• Svátost smíření před Velikonocemi 

Drahotuše 3. dubna 14:00-16:00 P. Libor Churý, P. Petr Utíkal, 

P. Michal Zahálka 

Střítež 4. dubna 17:00-17:45 P. Libor Churý, 

P. Michal Zahálka 

 Jindřichov 6. dubna 15:45-16:30  P. Petr Utíkal 
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• Základní škola v Drahotuších zve na velikonoční jarmark, který je 

plánován na  pátek 8.4. na školním dvoře. Součástí bude i 

pohádkové vystoupení žáků ve 14:00 a 15:30. 
 

Zprávy z děkanátu: 

• Společenství chlapů Exodus 90 zve na Křížovou cestu za Ukrajinu. 

Bude již tento pátek 1.4.2022 pro jednotlivce, manžele nebo celé 

rodiny a vybrat si můžete ze dvou variant: 

1. Radhošťská – odpolední – v 15:00 mše svatá v kapli na Radhošti 

s P. Petrem Dujkou 

2. Svatohostýnská – noční – až v sobotu ve 3:00 na Sv. Hostýně mše 

svatá s P. Janem Machem 

• V sobotu 9. dubna jsou nezadaní zváni na pouť do Cvilína u Krnova. 

Jedná se již od 13. pouť svobodných, tentokráte k Panně Marii 

Sedmibolestné. Pouť je otevřena pro nezadané křesťany asi od 28 do 

40 let. Více informací a přihlašovací formulář naleznete na 

<https://sites.google.com/view/pssp/poute-nezadanych/aktualne>  

• Stále probíhá pomoc utečencům z Ukrajiny. V Hranicích se můžete 

zapojit prostřednictvím Centra pomoci v budově bývalého Bonveru, 

také lze zaslat finanční příspěvek na účet Charity Hranice  

27-6448390227/0100 variabilní symbol 911 nebo přinést hotovost do 

pokladny Charity. Je také připravena duchovní podpora pod vedením 

P. Milana Maštery. 

• Expedice Botanicus I – dobrodružný víkend pro tatínky s dětmi ve 

věku (6-12 let). Místo – Dům setkání, Dolní Alběřice. Termín –  

27.-29.5.2022. Tentokrát se bude putovat s Emilem Holubem do 

Afriky. Více na https://dum.setkani.org v záložce naše akce. 

Na těchto stránkách najdete i další zajímavé nabídky. 

• V neděli 8. května  16:00 se můžete těšit na koncert sopranistky 

Anety Kratochvílové a varhaníka Josefa Kratochvíla. Místo konání 

kostel Stětí sv. Jana Křtitele Hranice. 
 

Knižní novinky - ESHOP.CIRKEV.CZ : 

• Modlitba s Biblí v ruce/Angel Scarano – osvědčené způsoby jak 

přistupovat k četbě Božího slova. 

Nebojme se snít /papež František – co je krize a jak ji zvládat. 

 

https://sites.google.com/view/pssp/poute-nezadanych/aktualne
https://dum.setkani.org/

