
1. čt.: 2 Mak 7,1-14 

2.čt.: 2 Sol 2,16 – 3,5 

Ev.:  Lk 20,27-38 

        

                          
  
 
 

     
                   

                             Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu 

překonávat všechno, co se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez 

vnitřních i vnějších překážek svobodně sloužit. 
 

Ž 17 
Až procitnu, Hospodine, nasytím 

se pohledem na tebe. 
 

Božská ctnost naděje KKC 1817–1821 

Pojem / očekávání, touha, která podněcuje 

lidskou činnost / blahoslavenství Kristova pozvedají naši naději 

 Po 11/11 Út 12/11 St 13/11 Čt 14/11 Pá 15/11  So 16/11 Ne 17/11 

Drahotuše 17:00 7:40 --- --- 17:00 --- 7:50 

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

Loučka --- --- 16:30 --- --- --- 9:30  

Partutovice --- --- --- 16:30 16:00 --- 9:30 

 Potštát  --- --- 17:00 --- --- --- 11:00 

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

 

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

V týdnu: *Pondělí po mši sv.v Drahotuších – setkání seniorů. *19:30 společenství manželů 

*Ve čtvrtek v 17:20 na faře v Partutovicích –vedoucí Malé školy modlitby k poslední lekci 

*Od čtvrtka – seminář o evangelizačních buňkách v Dolanech u Ol. V pátek – z tohoto 

důvodu je mše sv. v Partutovicích posunuta již na 16:00 

*Od pátku – setkání Antiochie v Oskavě (proto nejsou mše sv. na vesnicích). 

Zveme mládež, nejen ty, kteří se Antiochie účastnili. 

Příští neděli: *Ve všech farnostech diecéze – je sbírka na arcidiecézní charitu. 

*v našich farnostech – proběhnou volby formou natržením papíru přes jméno 

voleného kandidáta. Volíme max. počet dle tohoto klíče PR/ER: Drahotuše 6/3, 

Partutovice 6/3, Potštát 5/0, Jezernice 0/2, Loučka 4/2 Podhoří 4/2. o.Radomír. 

Podle stanov si část rad volí sami farníci a část jmenuje farář (administrátor) farnosti. 
 

Malá šk. modlitby s pí Kučovou ve st 13.11.v 8:30 a J.Těšík+P.Vrána ve st 20.11.v 18:30 
 

Změna termínu středeční mše sv. v zimní čas v Loučce – již v 16:30 FARKA 
 

Den arcidiecéze při 950. výročí obnovení moravského biskupství v Olomouci 23.11. 
Mše sv. v 10h v katedrále. 13.00-15.30 se lze rozejít dle připravené programové nabídky. 

Budou otevřeny i budovy Arcibiskupství a kurie, Arcidiecézního muzea, Sark. kaple či 

teologické fakulty. Prezentace - Charita,Centrum pro katechezi, mládež, rodinu, cirk.školy. 

Příležitost ke svát.smíření i k tiché adoraci. K dispozici farní dům se zázemím pro rodiče s 

malými dětmi. Bude připraveno malé občerstvení, teplý čaj a každý dostane při příchodu 

brožurku s potřebnými informacemi i písněmi k bohoslužbám. 16:00 svát. požehnání. Toto 

setkání je pro všechny příležitostí, jak společně prožít den ve víře a obohatit se zážitky 

z programů.*Zájemci se prosím pište v kostelích na připravené papíry o.Radomír. 

Infolist 10. 11. 2013 z 32. neděle v mezidobí farností 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Studentská mše v Hranicích - pátek 22. 11. 

19:00 katecheze; 19:30 mše sv. Zve A.H.A.! Více: 721108363,lenka.mlcak@gmail.com 
 

Bible a my-postupují do 5.tř.Abrahám, 6+7 SZ Jákob, 8+9 Petr,Jakub a Jan v evang., SŠ evang.Mt 

 Drahotuše Potštát Jezernice:  

Tereza Pírková, Jakub Ludík,  

Adéla Ryšánková 
I. Radim Jakeš, Václav 

Kuchař,Diana Subjaková 

Šimon Klabačka, Marek 

Jahn, Matěj Polách,  

II. Fr. Pchálek, Richard 

Mařa, Vojtěch Kuchař 

Kryštof Klabačka, Lukáš 

Krejčiřík, Daniel Polách  

Loučka:Dan.Nováková,L.Hrušková, 

Kar.Spáčilová,Karol.Honešová  (23) 

III. Zdeňka Pchálková, Voj. 

Pchálek, Oldřich Míček 

Filip Jahn, V.Krejčiříková, 

Jiří Šegeda, Michal Bulej 

Part.:Luc.Haitlová,Bar.Poláková, 

Ant. Bajer,Adéla Maršálková (13) 

Slavnostní zakončení Roku víry o Slavnosti Ježíše Krista, Krále 

K tomu si přineseme z domu kříž. Letos totiž je i výročí Ediktu milánského, kterým 

v r. 313 dostali křesťané svobodu. Císař Konstantin Veliký se rozhodl pro tento krok 

po tom, co zvítězil ve znamení kříže. Je vhodné, abychom se i my nově přihlásili ke 

Kristovu kříži,aby si ho do bytu pořídila každá rodina, která ho dosud nemá. Při vyz-

nání víry budeme držet v ruce své kříže,nebo alespoň ten, který nosíme na krku.  

Použijeme vyznání víry a speciální přímluvy k patronům českého národa.  

Na závěr bohoslužby budou Vaše kříže požehnány. Arcibiskup Jan 
 

Hranický občan Čeněk Kramoliš 

Připomeneme si život a dílo spisovatele historických románů z dějin Hranic a  

valašského regionu. Je autorem čtyř desítek knih povídek, historických románů i 

pedag.pojednání. Přednáší Mgr. D.Jakubíček, Ph. D. Přednáška s audio-vizuálními 

ukázkami ve st 13. 11. v 18h v Zámeckém klubu. Vstupné: 10,- Kč, děti a studenti zdarma.  
 

Farnost Hranice Vás srdečně zve na Farní den 23. 11.  

14:00 – 17:00 Sportovní odpoledne – tělocvična ZŠ Šromotovo - volejbal, fotbal, 

vybíjená, pro děti pohybové hry a aktivity, pěkné ceny zajištěny. S sebou: sportovní obuv 

do tělocvičny. 18:00 – 24:00 Společenský večer – Zámecký klub Hranice – Faťamorgána,  

Zajímavý host, občerstvení v baru, tácek s sebou – vítány dobroty v tuhém i tekutém stavu. 
 

Na cestě aneb vzácný čas s otcem – víkendový pobyt 30.11.-1.12. v orlovně Vyškov 

Pro otce a jejich syny 7-13let, prohloubení vztahu a vzájemné důvěry. Zač. so v 9:00, 

konec ne 10:00, cena 350Kč/rodič s dítětem, přihl. zakopal.f@seznam.cz CPR Vyškov 
 

Zdeněk Pololáník: Noc plná světla, ke které napsal libreto Mons. Josef Hrdlička. 
Svět.premiéra opery o naději, lásce a síle oběti v Morav.divadle Olomouc dne 27.11.v 19h. 

Vstupenka 340Kč(160 v rohu hlediště). Zájemci i do auta hlaste se mi během týdne. o.Rad. 
 

Poutně-poznávací zájezd do Arménie  

Pořádá diec.centrum pro seniory Hr.Králové 20.- 26. 5. 2014. Arménie je první křesťanská 

země, kde pramení biblické řeky Eufrat a Tigris a nad kterou se tyčí mýty opředená hora 

Ararat, na níž se zachytila Noemova archa... Díky misiím sv.Bartoloměje a Tadeáše, kteří 

zde byli umučeni, přichází křesťanství do této země již v letech 35-60 po Kristu. Působili 

zde i apoštolové Tomáš,Šimon,Matouš a Jan. Též sv.Řehoř,díky němuž v roce 301 povýšil 

král Trdat III. křesťanství na státní náboženství. Kontaktujte organizátory co nejdříve, (do 

20.12.) na 737 215 328 či dcs@bihk.cz. Podrobný program naleznete na www.dcshk.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  
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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 

Bible a my 

 

 

*„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 
 

„NEJ“ Matky Terezy. 
Nejkrásnější den? Dnes. Největší překážka? Strach. Nejlehčí věc? Mýlit 

se. Největší chyba? Vzdát se. Kořen veškerého zla? Sobectví. Nejlepší 

rozptýlení? Práce. Největší neúspěch? Ztráta odvahy. Nejlepší odborníci? 

Děti. Nejzákladnější potřeba? Komunikace. Nejhlubší radost? Být 

užiteční druhým. Největší tajemství? Smrt. Nejhorší vlastnosti? Zlá 

nálada. Nejnebezpečnější člověk? Lhář. Nejhorší pocit? Hněv. Nejkrásnější 

dar? Odpuštění. Nejdůležitější instituce? Rodina. Nejlepší cesta? 

Ta, která je správná. Nejpříjemnější zážitek? Vnitřní pokoj. Nejvlídnější 

přijetí? S úsměvem. Nejlepší lék? Optimismus. Největší uspokojení? 

Splněná povinnost. Nejspolehlivější zdroj síly? Víra. Nejpotřebnější 

lidé? Kněží. Nejkrásnější věc na světě? Láska.  

http://www.evangelizacnibunky.cz/

