
1. čt.: Mdr11,22 – 12,2 

2.čt.: 2 Sol 1,11 – 2,2 

Ev.:  Lk 19,1-10 

        

                          
  
 
 

     
                   
                             

                             Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou milost, 

abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co nám brání  

v plnění tohoto našeho poslání. Ať bezpečně směřujeme k svému cíli a  

splní se na nás tvá zaslíbení. 
 

Ž 145 
Budu velebit  

tvé jméno, můj Bože, králi. 
 

Bůh je shovívavý KKC 210–211, 218–221 Bůh plný slitování / Bůh, který je láska 

 Po 4/11 Út 5/11 St 6/11 Čt 7/11 Pá 8/11  So 9/11 Ne 10/11 

Drahotuše 17:00 7:40 --- --- 17:00 Velká 

17:00 
7:50 

Jezernice 17:30 --- --- 17:30 --- 8:00
hody

 

Loučka --- --- 17:30 --- --- Milenov 
posvěc.kaple 

17:00 

9:30  

Partutovice --- --- --- 16:30 6:45 9:30 

 Potštát  --- --- PM17:00 18:00 --- 11:00 

Podhoří --- 17:00 --- --- --- --- 11:00 
 

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

Dnes: *Dušičkové pobožnosti – Potštát u PM a Podhoří po mši sv.; Lipná a 

Jezernice 14:00; Partutovice 14:30 a Drahotuše 15:30 

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

V týdnu: *až do pátku můžete na hřbitovech při modlitbě za zemřelé, na 

úmysl sv otce a při sv.přijímání vyprosit plnomocné odpustky duším v očistci 

*úterý 18:00 na faře v Drahotuších – modlitební společenství 

*středa 17:00 v Potštátě – mše sv. v kostele P.Marie, 18:30 na faře v D.- malá škola modl. 

*pátek v ZŠ Partutovice – budeme mít pro žáky ZŠ program o sv. Václavovi. 
 

Příští neděli: *Hodová mše sv. ke cti sv. Martina v Jezernici v 8:00 
 

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

Kandidáti do pastoračních a ekonomických rad 

Ve většině kostelů je již seznam kandidátů; volby proběhnou v neděli 17.11. 

Připomínám, že část rad je volena farníky a část si obvykle deleguje farář sám, třeba i 

z nezvolených členů či z jiné rady; výraznější je to při větších počtech členů rady . o.Rad. 
 

Poděkování za děkanátní ministrantský den – 30.10. v Drahotuších 

Děkuji 12ti klukům z 5ti našich farností, kteří se zapojili do ministrantského dne i všem 

zbývajícím do 40 (též rodičům). Vytvořila se v této partě výborná atmosféra nejen zábavy, 

ale i spolupráce. Dílo se daří tím více, čím větší je zájem o ně. Takže příště zas. Vojta 
 

Hyde park s Markem Váchou 

Na str.5 minulého KT mi neuniklo pozvání ke zhlédnutí pořadu a nelituji. V archívu ČT je 

na: www.ceskatelevize.cz/special/hydepark-civilizace/19.10.2013/.  Pro příp.zájemce je 

každé 1.pondělí v měsíci na NOE ve 20:00 povídání P.M.Váchy s P.Karlem Satoriou. o.R. 

Infolist 3.11.2013 z 31. neděle v mezidobí farnostem 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 

http://www.ceskatelevize.cz/special/hydepark-civilizace/19.10.2013.%20%20Pro%20příp.zájemce%20je%20každé%201.pondělí
http://www.ceskatelevize.cz/special/hydepark-civilizace/19.10.2013.%20%20Pro%20příp.zájemce%20je%20každé%201.pondělí


Bible a my – z důvodu neuzavření některých výsledků budou tyto až v příštích IL. o.Rad. 
 

Malá škola modlitby – poslední lekce přípravy pro vedoucí v Dr.na faře ve středu v 18:30 
 

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 /Sáz. Víra v rodině: předávání 

víry, společné prožívání eucharistické úcty a svatého přijímání, 

modlitba v rodině.  – Zvláštní pozornost budeme věnovat rodinám prvokomunikantů 

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 2. díl pro 

děti. Obvyklý adorační den farnosti připravíme jako společnou adoraci jednotlivých 

rodin všech generací. – Podobně k děkanátní pouti za rodiny a duchovní povolání 

pozveme celé rodiny.– 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. 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. 
 

Zveme všechny letošní i minulé Antiošáky na podzimní setkání  

Pá 15. - ne 17. 11. na faře v Oskavě. S sebou: spacák, karimatku, příspěvek na stravu a 

ubytování (250,-Kč)  Pro přihlášení a dotazy: 732 119 769. Bohoslovci AKS a FARKA 
 

Pozvánky z Jitřenky - Program na listopad 

*PO 8:30+ST 9:00 – kl.maminek (po s MM, st s besedou); PO 17:00 – tance pro ženy; ST 

6.11. 17:00 modl. matek;ÚT 12.11. 16h –lucerničky za sv.Martinem;18:30 m.manželek   

ČT 14.11. 15:30 – Tvoření -náctiletí; ÚT 19.11. 16:00 – kl.maminek a katech.;  PO 25.11.  

17:00 setkání-ženy; ÚT 26.11.17:00 Kavárnička+bibl.tance;ČT 28.11.15h Tvoření - rodiny  

* Večer pro manželství: ČT 7.11. v 16.30 fara Hranice. Každý den je pro nás novou šancí. 

Příspěvek je dobrovolný. Nabízí se hlídání dětí na 736 239 179  

* Odpoledne pro rodiče – ST 20. 11.v 16 h. - Měst.knihovna Masarykovo n. Hranice 

„Attachment... aneb proč je důležitá jistá vztahová vazba mezi rodiči a dětmi“ - Mgr. Eva 

Dobrušová a „Základy finanční gramotnosti“ - Radomír Dobruš 

*T-club speciál - tvorba nástěnky, super úžasňácké hry, posezení u čaje 

a dobrot, zazpíváme si a zatrsáme - SO 16.11. od 15:30 na faře v Hran.   

Pouť smíření posvátnými místy Prahy v so 16. 11.  
 Akce, jejímž cílem je modlitba za český národ a prohloubení víry začne 

v 10 hod. u hrobu 14 mučedníků v kostele PM Sněžné na Jungmannově 

nám. - Chrám Matky Boží před Týnem - klášter křížovníků u Karlova mostu - Pražské Je-

zulátko (zasvěcení rodin a národa) - Svatojiřský klášter na Hradě (ostatky sv.Ludmily a sv. 

Prokopa).Vyvrcholí v 16 h.v katedrále mší sv.,biskupa Karla Herbsta. www.viraanadeje.cz 
 

 

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.viraanadeje.cz/
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


*pondělí 19:30 na faře v Drahotuších - společenství manželů 

 

Farní evangelizační buňky - seminář 
14. - 17.11. v Dolanech u Olomouce, za účasti o. Piergiorgio Periniho - začátek ve čtvrtek 

v 18h, konec v neděli ve 14h (so večer). Konferenční poplatek 500 Kč, (+strava 200 

Kč/den, ubyt. 200Kč/den. www.evangelizacnibunky.cz P. Vojtěch Koukal, o. Radomír 

Den arcidiecéze v katedrále sv. Václava v Olomouci 23.11. 
Společně oslavíme 950. výročí obnovení moravského biskupství. Mše sv. v 10h, od 13h: 

Prohlídky - katedrála, Arcib.palác a kurie, Arcid. muzeum, kostely, Sarkandrovka, CMTF 

Prezentace - Charita, Centra pro katechezi, mládež, rodinu, cirk.školy. Příležitost ke 

svát.smíření i k tiché adoraci. 16:00 svátostné požehnání. Arcibiskup Jan 

Bible a my 

Do 5.tř. –Abrahám, 6+7– SZ Jákob, 8+9Petr,Jakub a Jan v evangeliích, SŠ 

–evang. Matouš  

 Drahotuše Potštát Jezernice: v příštím IL 

I.  Matěj Polách, Eliška 

Parmová 

Loučka:Dan.Nováková,L.Hrušková, 

Kar.Spáčilová,Karol.Honešová  (23) 

II.  Dan Polách, Krist.Šušková 

Vendula Janoušková 

III.  Filip Jahn, V.Krejčiříková, 

Michaela Poláchová 

Part.:Luc.Haitlová,Bar.Poláková, 

Ant. Bajer,Adéla Maršálková (13) 

 

 

*„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 

 

http://www.evangelizacnibunky.cz/

