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Neděle – 10.4.2022 – Květná /pašijová/ neděle 

  

1. čtení –Iz 50,4-7 

Žl  Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?                            

2. čtení - Flp 2,6-11 

Pašije - Lk 22,14-23,56 

Mše svaté a Velikonoční Tridium  

   11.4.   12.4.   13.4.    14.4.    15.4.   16.4.   17.4. 

Drahotuše   8:00   18:00  18:00  19:00  8:00 

Střítež n.L. 17:30     17:30  15:00  18:00  9:30 

Jindřichov    16:30  16:30   16:30  20:30  9:00 

          Všem ve farnostech přeji pěkné prožití Velikonočních svátků. P. Michal      

Svátky v týdnu: 

• Zelený čtvrtek – památka Večeře Páně 

• Velký pátek – UMUČENÍ PÁNĚ 

• Bílá sobota – modlitby u Kristova hrobu 

• Neděle – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

 

Farnost oznamuje: 
• Ve středu v Jindřichově svátost smíření od 15:45 – otec P. Utíkal. 

V 16:00 křížová cesta a mše svatá. V sobotu bude od 8:00 do 12:00 otevřen 

Boží hrob. Od 10:00 pro děti čtení a modlitba. V neděli bude výjimečně mše 

svatá v 9:00. Povede ji novokněz Filip Hofman a bude udělovat novokněžské 
požehnání. Po mši od 10:00 bude kavárnička. Prosíme hospodyňky, aby své 

dobroty přinesly již v 8:30. Také prosíme dobrovolníky o přípravu sálu. 
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Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



• Římskokatolická farnost Hranice pořádá pod záštitou spolku Sarkander  
pro děti 1.-9. tříd LETNÍ TÁBOR 2022 – DETEKTIVOVÉ. 
Přihlášky v sákristii. 

• Komunita Cenacolo v Králové při Senci přináší pomoc trpícím, zrazeným a 

opuštěným. Nabízí jednoduchý křesťanský život v rodinném stylu. Prosí o 

příspěvek na činnost na účet 5560840/2070 – Trinity bank.  
• Střítež nad Ludinou: ohlášky více zvlášť list 

 

Zprávy z děkanátu: 

• Mládež děkanátu Hranice zve všechny mladé do svého kruhu animátorů. 

Pokud chcete využít svou kreativitu a rádi byste pomohli s plánováním akcí, 

přijďte v pátek 22. dubna v 19:00 do restaurace Agostini. 

• V úterý 12.4. od 15:00 jste všichni zváni na velikonoční tvoření na faru v 

Hranicích s CPR Jitřenka. 
• CPR také připravilo Velikonoční hru pro děti i dospělé. Start je v Teplicích nad 

Bečvou, Mariánském údolí. Vyrazit můžete od středy 13.dubna od 13:00  do 

pondělí 18. dubna 16:00. Více informací na www.hranice.dcpr.cz 

•  Dále je pro děti i rodiče nachystána „Jarní stezka“. Přijít můžete do Arboreta 

lesnické školy 21. dubna od 16:00 do 18:00. Vchod z Jurikovy ulice. 

• 28. dubna bude společenství Biblických tanců, které začíná v  17:00.  
 

 
Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají 

 
Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají 
uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. 

Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali, a nadále v něm, dle svých 
možností, pokračovali. Pomoc může mít rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o 
materiální a finanční dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na 
útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit i 
drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, 
nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.). 

Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války a 
žehnáme vám i vašim blízkým. 
 
Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a 
předseda ČBK spolu s členy stálé rady ČBK 

Praha,5. dubna 2022 

 

http://www.hranice.dcpr.cz/

