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Neděle – 17.4.2022 – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

  

1. čtení –Sk 10,34a.37-43 

Žl  Toto je den, který připravil Pán, jásejme a radujme se  

                                                             z něho.                                                                                                                                                        

2. čtení - Kol 3,1-4 

Evangelium – Jan 20,1-9            Ježíš musel vstát z mrtvých. 

Mše svaté     

   18.4.   19.4.   20.4.    21.4.    22.4.   23.4.   24.4. 

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

Střítež n.L.  9:30    17:30     9:30 

Jindřichov  11:00   16:30         11:00 

 „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen.“ 

            Lk 24,6  

Vědomí Kristova vítězství kéž naplní vaše srdce radostí, 

nadějí a pokojem, k tomu žehnám P. Michal Zahálka. 

 

Svátky v týdnu: 

• 23.dubna sv. Vojtěch - jeden z patronů českých zemí 

• 24. dubna Neděle Božího milosrdenství a také sv. Jiří 

 

Farnost oznamuje: 
• Dnes sbírka na platy kněží a žehnání pokrmů. 
• Zemřel P. Josef Červenka (13.dubna ve fakultní nemocnici v Olomouci), farář 

Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 



v Soběchlebích a administrátor v Blazicích a Hlinsku. 
Pohřeb se bude konat v sobotu 23. dubna po mši svaté od 9:30 ve farním 

kostele Nanebevzetí Panny Marie v Soběchlebích a od 14:30 ve farním kostele 

sv. Jana Křtitele v Újezdci u Luhačovic. Poté bude jeho tělo uloženo do 

kněžského hrobu na místním hřbitově. 
• V Drahotuších v kostele je připravena krabice na kasičky postní almužny. 

Můžete je přinášet až do neděle Božího milosrdenství. Charita Hranice děkuje 

všem, kdo se do této pastorační akce zapojili. 
• Ve farnostech Střítež a Jindřichov můžete postní kasičky donést do sakristie. 
• Farnost Horní Němčí, ze které jsme mnozí odebírali „Postní kapky“ nás prosí 

o příspěvek na: 1. platy zaměstnanců farnosti, 2. rekonstrukci fary a 3. pomoc 

pro ukrajinskou rodinu, která našla na této faře přístřeší,  
číslo účtu: 2401785098/2010  VS: 42022 KS: 4818 Zpráva pro příjemce:    

Dar farnosti. Zároveň nás pan farář prosí, abychom za něj prosili Boha, aby se 

nechal vést Duchem svatým při přípravě Postních kapek na další rok, kdy by 

se chtěl zaměřit na modlitbu. 
 

Zprávy z děkanátu: 
• V sobotu 23. dubna se Charita Hranice připojuje k Jarní potravinové sbírce. 

Přispět můžete nákupem trvanlivých potravin v hypermarketu Albert na 

Zborovského ulici od 8:00 do 18:00 hodin nebo se účastnit jako dobrovolník. 
Více informací na tel. 733 755 881 R. Andrýsková, případně na e-mailu: 
radka.andryskova@hranice.charita.cz  

• Ještě připomínáme Jarní stezku s CPR Jitřenka 21.dubna. Start 16-17 hodin, 

místo Arboretum SLŠ Hranice, vchod z Jurikovy ulice 

 

Co se děje v diecézi: 

• Na Zelený čtvrtek obnovilo na tři sta kněží olomoucké diecéze kněžské sliby v 

katedrále sv. Václava, zároveň byly při mši svaté svěceny oleje. 

• Zveme všechny manželské páry, které by se rády zapojily do služby přípravy 

snoubenců na základní školení lektorů snoubenců, které se koná ve dnech 22. 

až 24. dubna na Svatém Hostýně.  
              Bližší informace: Mgr.  Petra Girašková, Biskupské nám. 2, 772 00 Olomouc,  
              e-mail: giraskova.petra@ado.cz  

• Nabízíme vám možnost zasílat nám vaše osobní prosby, za které chcete, aby se 

pracovníci Centra pro rodinný život společně s vámi modlili. Vaše úmysly 

budou nést ve svých modlitbách i Milosrdné sestry svatého kříže v Olomouci. 

Za vás a vaše úmysly bude každý čtvrtek sloužena mše svatá. Své úmysly 

můžete posílat: SMS zprávou na tel. číslo 731 731 800 (tento způsob je 

anonymní)e-mailem na rodina@ado.cz, https://rodinnyzivot.cz/sms-sluzba  


