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Neděle – 24.4.2022 – 2. neděle velikonoční - Božího                        

                                                      milosrdenství 

1. čtení –Sk 5,12-16 

Žl  Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství         

                                                       trvá na věky.                                                                                                                                                                                                                                       

2. čtení -Zj 1,9-11a.12-13.17-19 

Evangelium – Jan 20,19-31                  Za týden přišel Ježíš zase.  

Mše svaté     

   25.4.   26.4.   27.4.    28.4.    29.4.   30.4.   1.5. 

Drahotuše   8:00     18:00   8:00 

Střítež n.L. 16:30    17:30   17:30 Olšovec
11:00 

Jindřichov     19:30         9:30 

          Dnes odevzdáváme kasičky postní almužny a sbírka je na křesťanská média          

Mše svatá v Olšovci 1.5. v 11:00 – Mše svatá za hasiče 

Svátky v týdnu: 

• v pondělí sv. Marka, evangelisty 

• v pátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky 

Evropy 

Farnost oznamuje: 
• Na webu liturgie.cz si můžete každé úterý – od Zmrtvýchvstání až do 

Nanebevstoupení Páně - přečíst malou hádanku. Odpověď na ni můžete do 

neděle zaslat například na email: liturgie.cz@gmail.com. Soutěžící, který 

správně odpoví alespoň na 4 hádanky bude zařazen do losování o ceny.  
• Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří pomáhali s přípravami a průběhem 

velikonočních oslav ve všech farnostech. 

Drahotuše 
Střítež n.L. 

Jindřichov 

Infolist farností 

mailto:liturgie.cz@gmail.com


• Dnešní svátek – neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel II. 30. 

dubna 2000 v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kovalské. Sestra 

Faustyna se totiž stala šiřitelkou poselství o Milosrdenství určeném celému 

světu. 
Květen mše svaté - neděle 

Neděle  1.5. 8.5. 15.5. 22.5. 29.5  

 30.4.       

Drahotuše  8:00 11:00 8:00 8:00 8:00  

Střítež n.L. 17:30 Olšovec 
11:00 

9:30 11:00 9:30 9:30  

Jindřichov  9:30 8:00 9:30 11:00 11:00  

Zprávy z děkanátu: 

• POBOŽNOST KE SVATÝM RANÁM : Marii Martě Chambonové (1844-1907), laické 

sestře v klášteře Navštívení Panny Marie v Chambéry ve Francii, Pán Ježíš položil 

na srdce, aby obnovila pobožnost k jeho svatým ranám. Řekl jí: „Vyvolil jsem tě, 

abys ve smutných dobách, v nichž žijete oživila pobožnost k mému hořkému 

utrpení.“ Potom jí ukázal své rány, v níž se měla učit číst jako v knize, a řekl jí: 

„Neodvracej oči od této knihy, naučíš se v ní více, než vědí největší učenci.“ Jindy 

jí Pán řekl: „Moje rány vás zachrání, ony zachrání svět. Tvou úlohou je pečovat o 

to, abych byl obzvláště v budoucnosti skrze své rány poznán a milován. Mnoho 

času uplyne, než se tato pobožnost rozšíří.“ Pán také Marii Martu vedl k tomu, aby 

vše, co sama koná, vkládala do Kristových ran, a tak svým činům dávala 

nekonečnou hodnotu: Má dcero, ponoř své skutky do mých ran, a nabudou ceny. 

Všechny vaše činy, i ty nejnepatrnější, nabývají nekonečné ceny, jsou-li ponořeny 

do mé Krve.“ 
 Pobožnost ke svatým ranám na normálním růženci: Úvod: Ó Ježíši, náš Božský 

Vykupiteli, buď milostivý nám i celému světu a slituj se nad námi! Bože svatý, 

silný a nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem! Můj Ježíši, voláme k 

Tobě o milost a slitování v nebezpečí naší doby. Přikryj nás svou předrahou Krví! 

Věčný Otče, zapřísahám Tě pro Krev Ježíše Krista, Tvého přemilého Syna, abys 

nám prokázal své milosrdenství. Amen. Na zrnkách otčenáše: Věčný Otče, obětuji 

Ti rány našeho Pána Ježíše Krista, abys uzdravil rány našich duší. Na zrnkách 

zdrávasů: Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro zásluhy Tvých svatých ran. 

Závěr: Věčný Otče, obětuji Ti rány našeho Pána Ježíše Krista, abys uzdravil rány 

našich duší. (3x)  (Převzato z farního informátoru Candela) 

Co se děje v diecézi: 

• V sobotu 30. dubna bude na Svatém Hostýně pouť hasičů a  
v neděli 1. května zahájení poutní sezóny – pouť Klubu křesťanských žen a 14. 

pouť bohoslovců za povolání 

• V Praze v sobotu Národní pochod pro život – pro všechny kdo věří, že by 

každý počatý život měl dostat šanci. 


