
1. čt.: Sir 35,15-22 

2.čt.: 2Tim 4,6-18 

Ev.:  Lk 18, 9-14 

        

                          
  
 
 

     
                   
                             

                             Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, 

 ať s radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ. 

Ž 34 
Hle, ubožák zavolal,  

a Hospodin slyšel.  
Svátosti v obnovené liturgii 

svátosti jsou liturgií: určeny k posvěcení člověka a k oslavě Boží. Svátostné obřady/   

didaktický jejich ráz: víru předpokládají, ale i rozmnožují / společenský ráz svátostí: 

udělují se ve mši nebo bohoslužbě slova 

 Po 28/10 Út 29/10 St 30/10 Čt 31/10 Pá 1/11  So 2/11 Ne 3/11 

Drahotuše 17:00 7:40 --- --- 17:00 
Sv.Anna 9:00* 7:50/s.A.15:30 

Jezernice 17:30 --- --- 17:30 --- --- 8:00/hř. 14:00 

Loučka --- --- 17:30 16:30 --- --- 9:30 
hody

 

Partutovice --- --- 16:30 --- 16:30 --- 9:30/hř. 14:30 

 Potštát  --- --- --- PM
18:00 --- --- 

PM
 11:00*/Lipná 14h 

Podhoří --- 17:00 --- --- --- 9:00* 11:00* 

*Dušičková pobožnost po mši svaté hody
 Uhřínov 15:00 

 

Na misie: Jezernice 1,8; Drahotuše 4,5; Partutovice 7; Potštát 4,5; Loučka 0,8; Podhoří 2,3 
 

Dnes: *Mše sv. jsou zaměřeny k dětem a sbírka je věnována na opravy. 

*v Loučce na hřbitově ve 14:30 bude dušičková pobožnost  

*Koncert výběru z CD Neboj se a Několik slov 

AMNH – hudební těleso sourozenců Hradilových a Koukalových  

vás zve dnes v 15:00 do kostela Nejsvětější Trojice ve Všechovicích.  
 

V týdnu: *Odpustky při modlitbách za zemřelé – při návštěvě hřbitova, 

kde se pomodlíte za zemřelé a na úmysly sv. otce do pátku 8.11. 

*Setkání seniorů na faře v Drahotuších – po pondělní mši svaté 
 

*Děkanátní ministrantský den ve středu 30.10. 9:30 - 14h v Drahotuších. Rádi uvítáme 

všechny ministranty. Program je soutěžní, ministrantský i sportovní.  

*Uspávání broučků v Partutovicích v pátek 1.listopadu -  Se staršími žáky  

od 3.třídy se sejdeme již v 15h na faře v Partutovicích, připravíme program 

a půjdeme na mši svatou . V 18h pak začne uspávání mladších broučků.  
 

Příští neděli: *Dušičkové pobožnosti, viz výše 

*Hody v Loučce při mši sv. v 9:30 a v Uhřínově při pobožnosti v 15:00 
 

Sobotní mše svaté na vesnicích v 17:00 v listopadu 

9. 11. Milenov (výročí posvěcení kaple) a Velká; 23.11. Radíkov a 30.11. Slavíč 
 

Příspěvky na výuku náboženství 

Podobně jako předchozí roky prosíme rodiče o úhradu nákladů na pomůcky letos 

v jednotné výši 40Kč. Pokud možno do poloviny listopadu. Děkujeme. FARKA 
 

Kalendář  na rok 2014 je v kostelích, pořídit si ho můžete za 55Kč.  

Infolist 27.10.2013 z 30. neděle v mezidobí farnostem 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Kandidáti do pastoračních a ekonomických rad 

Ty, kteří ani dnes nejsou podepsáni na seznamech  v  kostelích se pokusím kontaktovat , 

tak aby hotový seznam  kandidátů ve všech farnostech mohl být vyvěšen nejpozději 

10.11.; volby by pak proběhly v neděli 17.11.2013. Děkuji. o.Radomír 
 

Restaurování v Drahotuších 

Na základě požadavku, došlo v týdnu k poslední úpravě zvýrazněním mozaikového nápisu 

pod plastikou P.Marie. I dnešní sbírka je na úhradu dluhu, který přesahuje 100.000Kč. o.R. 
 

Elena Sebíňová: Dávám všechno – o řeholnici, rodačce z Drahotuš (+1983) 

Kniha je k dispozici na faře v Drahotuších, stojí 150Kč. o. Radomír 
 

Pozvánka z Jitřenky  

* Podzimní vycházka: v pondělí 28.10.  Sraz v 8:40 hodin na nádraží Hranice - město. 

Program: návštěva kostela C+M v Černotíně, modlitba, svačina, krátká drakiáda. Návrat 

po silnici nebo přes Hůrku. www.cpr-jitrenka.webnode.cz 

* Večer pro manželství: ve čtvrtek 7.11. od 16.30 zveme na faru 

v Hranicích manželské páry  na setkání, pro vzájemné povzbuzení, 

pomoc či modlitbu. Toto první setkání má název: Každý den je pro nás 

novou šancí. Příspěvek je dobrovolný. Nabízí se hlídání dětí, ale je nutné 

se předem domluvit na 736 239 179 či na cprhranice@ado.cz 
 

Den arcidiecéze 
Věřící všech farností srdečně zvu do olomoucké katedrály, kde 23. 11. společně oslavíme 

950. výročí obnovení moravského biskupství. Při mši sv. v 10:00 poděkujeme Bohu za ne-

sčetné milosti, které v těch letech lidem na Moravě dal. Od 13.00 do 15.30: prohlídky-

katedrály, Arcibiskupského paláce a kurie, Arcidiecézního muzea, otevřených kostelů a 

Sarkandrovy kaple se zachovalým mučícím nástrojem, či teologické fakulty; Prezentace - 

Charity, Center pro katechezi, mládež, rodinu, církevní školy. Bude příležitost ke svátosti 

smíření i k tiché adoraci. Zakončení v 16:00 svátostným požehnáním. Arcibiskup Jan 
 

Zveme všechny letošní i minulé Antiošáky na podzimní setkání  

pá 15. - ne 17. 11. na faře v Oskavě. Na programu bude: seznámení 

se s těmi, které ještě neznáme a přivítání s těmi, které jsme dlouho 

neviděli, prezentace působení letošních turnusů z Prosenic u Přerova 

a Stráže pod Ralskem, mše sv., společná modlitba, adorace, duchovní promluva. S sebou: 

spacák, karimatku, příspěvek na stravu a ubytování (250,-Kč)  Pro přihlášení a dotazy: 

antiochia@antiochia.cz nebo mobil 732 119 769. Bohoslovci AKS – Antiošáci a FARKA 
 

Farní evangelizační buňky - seminář 
14. - 17.11. v Dolanech u Olomouce, za účasti o. Piergiorgio Periniho - presidenta meziná-

rodního týmu a dalších členů koordinačního týmu z Milána - začátek ve čtvrtek v 18h, 

konec v neděli ve 14h. Program: -prezentace Systému farních evangelizačních buněk;  

-sdílení zkušeností od nás i ze zahraničí; -inspirace a konkrétní pomoc pro ty,kteří by chtěli 

začít s ev. buňkami v jejich farnostech; -čas společné modlitby, mše sv., adorace; -nabídka 

materiálů. Konferenční poplatek 500 Kč, příspěvek na stravu 200 Kč/den, na ubytování 

200Kč/den.  Stravu i ubytování lze řešit i jinak. Přihlášky: www.evangelizacnibunky.cz . 

P. Vojtěch Koukal, Ukončení hl.programu již 16.11.večer; odjezd pak se mnou. o. Radomír 
 

 

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz;  kancelář: 581 616 139, 608 344 586 

o.Radomír 731 626 515, o.Petr 736 522 840, Vojta 732 670 688  
 

 

http://www.cpr-jitrenka.webnode.cz/
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


 

Pastorační program na příští rok v olomoucké arcidiecézi 

Rok 2014 vyhlašuje ČBK Rokem rodiny (na připomínku Roku vyhlášeného OSN před 

20 lety). Ústřední akcí bude Národní pouť rodin 30. 8. 2014 ve Žďáru n. Sáz.  

V naší diecézi věnujeme celý rok rodině a to zvláště z pohledu témat uplynulého roku: 

Víra v rodině: předávání víry, společné prožívání eucharistické úcty a svatého přijímání, 

modlitba v rodině.  – Zvláštní pozornost budeme věnovat rodinám prvokomunikantů 

(materiály nabídnou pastorační centra). – Ve farnostech zorganizujeme zvláště pro rodiče 

kurzy Malá škola modlitby jako podnět a pomoc modlitbám v rodině. – Do rodin rozšíříme 

sešit Hovory s Ježíšem. Vyjde druhý díl pro děti. Každoroční adorační den farnosti 

připravíme jako společnou adoraci jednotlivých rodin všech generací. – Podobně k 

děkanátní pouti za rodiny a duchovní povolání pozveme celé rodiny. (Podle toho si 

děkanáty připraví program.) – V Adventu připravíme ve farnostech kurzy Zpívání 

koled otevřené pro nejširší veřejnost, aby si o svátcích mohla zazpívat celá rodina. Je 

vhodné přidat návody či zkušenosti křesťanského prožívání štědré večeře vzhledem ke 

krajovým zvyklostem. Kurzy povedou chrámové sbory a farní schóly. Letos jako pilotní 

projekt provedou farnosti samy. Na základě sebraných zkušeností můžeme v příštích 

letech tento program propagovat podobně jako Noc kostelů.– V kněžských dnech se 

vrátíme k tématu rodina, spiritualita manželství, pastorace rodin.– Děkanáty blízké 

Napajedlům se účastní pouti za nenarozené o slavnosti Zvěstování Páně. 28. 7. 2014 si 

připomeneme sté výročí vypuknutí 1. světové války. Většina obcí má pomníky obětem 

války. Ve spolupráci s obecními úřady připravíme pietní vzpomínku s modlitbami a mší 

svatou za oběti válek. 

*„Jak být tátou – 2. díl“ st 23.10. 18h na faře v Hranicích. Přijďte i vy, kdo jste nebyli. 

*  Odpolední klub maminek s minikatechezí - každé druhé úterý od 16 h na faře v Hran.. 

Programy:  22.10. – „ahoj starý strome“ (o životě i smrti); 12.11. vycházka za sv.Martinem 

- po setmění s lucerničkami; 19.11.  Ježíš je Král;  3.12. cesta adventem  s ovečkami 

Časopis Duha 

20ti stránk.barevný sešitek pro děti - plakátky zvířat,luštěnky, komiks a rodiče –náměty ke 

společ.přemýšlení. Výtisk 1/14 dnů. Předplatné 380Kč. V každém kostele je k nahlédnutí 

informační výtisk i pro případné objednání.  Případní zájemci se mi mohou přihlásit, neboť 

při větším odběru (5,10…ks jsou slevy). o.Radomír 

 


