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Neděle – 19.3.2023 – 4. neděle postní/radostná 

1. čtení – 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a 

Žl Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.                                                            

2. čtení – Ef 5,8-14 

Evangelium – Jan 9,1-41 

                  Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl.            
                                                                                                                                                                                                                                            
Mše svaté     

   20.3.   21.3.    22.3.        23.3.   24.3.   25.3.  26.3. 

Drahotuše    7:00      17:00   16:00     8:00 

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

Jindřichov  16:30  16:30         11:00 

 Svátky v týdnu: 

• v pondělí slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 

• v sobotu slavnost ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

Farnost oznamuje: 

• V pondělí 20.3. bude mše svatá v Jindřichově v 16:30 a ve Stříteži v 18:00 

• V úterý 21.3. bude v Drahotuších mše svatá v 7:00hod. 
• Drahotušská farnost zaslala 10 kg zbytkového vosku. Z něj vyrábějí skauti 

zákopové svíčky. Na těchto svíčkách si mohou vojáci ohřát jídlo nebo se ohřát 

sami. Děkujeme všem. 
• 21.3.(úterý) v 6:30 bude sloužena mše svatá za všechny, kdo sbírají, vystřihují 

a posílají známky k dalšímu použití. Tato mše bude sloužena ve Valašském 

Meziříčí. Pokud budete chtít nějakou známkou také přispět, můžete ji 

vystřihnout s 0,5 až 1 cm okrajem a darovat do krabičky vzadu v kostele  
v Drahotuších. Děkujeme. 
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Velikonoční zpovídání 

• Zpovědní odpoledne v Drahotuších v sobotu 25.3. od 14:00 do 16:00, potom 

odjíždějí kněží na mše svaté. Po zpovídání bude v 16:00 mše svatá ze 

Slavnosti Zvěstování Páně.  

• V pondělí 27.3. zpovídání ve Stříteži od 17:00hod.  Mše svatá 17:30hod. 

• Středa 29.3. zpovídání v Jindřichově od 15:45hod. Pak mše svatá 16:30hod. 
 

 
 

Zprávy z děkanátu 

• Hranická mládež zve všechny děti od 6 do 15 let na jarní víkendovku! 

Hledáme všechny detektivy, kteří se nezaleknou žádné záhady a pomůžou nám 

přijít na kloub případu, který trápí i nejzkušenější světové špiony. Odjíždíme  
v pátek 14. dubna v odpoledních hodinách a vracíme se v neděli 16. po obědě. 

Čeká na nás víkend nabitý pestrými aktivitami v prostředí skautské základny a 

v jejím okolí. O přátelský kolektiv a zábavu rozhodně nebude nouze! Pro více 

informací se obraťte na e-mail: farnitaborhranice@gmail.com  
• CPR Jitřenka zve na víkend pro matku a dceru – 21. až 23. dubna 2023 

v Újezdě u Uničova. Víkend je zaměřen na prohloubení vztahu maminky a 

dcery. Vhodný věk dcery je od 10 let. Program: tvoření, biblické tance, čas pro 

vás dvě atd. Cena 2.400,- za pár zahrnuje stravu, ubytování, materiál na 

tvoření a příspěvek na lektorné. V ceně není nedělní oběd, na který půjdeme 

do místní restaurace a ten si bude hradit každý sám. Přihlásit se můžete na 

email cprhranice@ado.cz. Více informací na www.hranice.dcpr.cz 

 

Co se děje v diecézi:  

• 13. března oslavil papež František 10. výročí svého pontifikátu. Hlavou církve 

se stal v roce 2013 ve svých 76 letech. 
• O slavnosti Zvěstování Páně v sobotu 25.3. se v kostele sv. Bartoloměje sejdou 

věřící při pouti za úctu k počatému životu a za nenarozené děti. Mši svatou  
v 17:45 bude celebrovat biskup Antonín Brasler. Před mší bude v 17:00 

adorace a po mši se jde na hřbitov k hrobu Aničky Zelíkové 
• Arcidiecézní charita poslala na Ukrajinu další kamion s elektrocentrálami. 

Tato zařízení slouží pro nouzové dodávky elektřiny během výpadků proudu. 
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