
1. čt.: Mal 3,19-20 

2.čt.: 2 Sol 3,7-12 

Ev.:  Lk 21,5-19 

        

                          
  
 
 

     
                   

                             Věčný Bože, ty jsi původce všeho dobra;  

vyslyš naše prosby a dej, ať služba tobě je naší  

stálou radostí, neboť opravdové štěstí člověka 

 je v tom, že ti může celým svým životem sloužit. 
 

Ž 98 
Přišel Hospodin,  

aby spravoval národy podle práva. 
 

Svátosti spásy, svátosti věčného života; KKC 1127-1134 

Vznik a vývoj starozákonní eschatologie Tritoizaiáš, Joel, Zachariáš, Malachiáš 

 Po 18/11 Út 19/11 St 20/11 Čt 21/11 Pá 22/11  So 23/11 Ne 24/11 

Drahotuše 17:00 7:40 --- --- 17:00 Radíkov 

17:00 
7:50 

Jezernice 16:45 --- --- 16:45 --- 8:00 

Loučka --- --- 16:30 --- --- Olomouc 

10:00 

9:30  

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

 Potštát  --- --- 17:00 --- 19:30 

Hranice 

--- 11:00 

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

 

Dnes: *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 5/2, 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. 

V týdnu: *v Jezernici od tohoto týdne budou mše sv. ve všední dny (po, čt) v 16:45 

*v pondělí v 18:30 – setkání katechetů v Hranicích – Bible a my 

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

*ve středu v 18:30 na faře v Drahotuších MŠM skupina Jindřicha Těšíka a Petra Vrány 

*v pátek od 19:00 v kostele sv. Jana Křtitele v Hranicích – katecheze, studentská mše 

*v sobotu je den arcidiecéze při 950. výročí obnovení moravského biskupství 

v Ol. Mše sv. v katedrále je v 10:00, svátostné požehnání v 16:00, mezi tím 

program viz minulé IL. Ještě dnes je možné se napsat na lístky v kostelích. 

*v sobotu je v Hranicích farní den –14:00 sprtovní na ZŠ Šromotovo a od 

18h kulturní v Zámeckém klubu, program v min.IL. 
 

Příští neděli: *mše svaté mohou být zaměřeny k dětem, *sbírka na opravy 

*slavnostní zakončení roku víry – vyznání víry a přímluvy budou trochu jinak. Prosíme, 

nezapomeňte si své kříže, které také v závěru bohoslužby budou požehnány.  

*nedělní bohoslužby na Krista Krále budou ve všech kostelích zakončeny krátkou adorací. 
 

Adventní kalendář s magnetem 

Trhací kalendář, kde je slovo na každý den v letošní době adventní. Doma si jej můžete dát 

třeba na ledničku a denně Vás bude provázet. Máte jej za 10Kč do pokladničky.o. Radomír 

 

Infolist 17. 11. 2013 z 33. neděle v mezidobí farností 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Roráty 

Čas přípravy na Vánoce strávíme v některých farnostech 

tradičně při rorátech, které budou od 2.12. V Drahotuších v po 

a út v 6:45, pak snídaně pro školáky (kde tradičně prosíme o 

pomoc) a v Partutovicích ve čt a pá v 6:40, potom posezení na 

faře. V Potštátě se to ještě dořeší (dnes po mši sv.) FARKA 
 

Úmysly mší sv. na příští rok 

Jako obvykle se budou zapisovat od 1.ne adventní (1.12.). Hlásit se můžete u odpovědných 

osob v sakristii nebo přímo u nich. Je třeba dbát, aby 1x za 2 měsíce v neděli byla mše sv. 

za farníky a to na „drahotušsku“ v sudé měsíce a na „Jezernicku“ v liché měsíce. Farář 

(administrátor) má z CIC povinnost slavit tyto mše svaté. Vojta 
 

Pozvání na „Vzpomínkový večer“ u příležitosti 20 let od úmrtí Karla Thiela 

Karel Thiel vedl chrámový sbor v Drahotuších, *23.10.1927, + 27.12.1993. Vzpomínkový 

večer se koná v sobotu 30.11. v 17:00 ve farním kostele sv. Vavřince v Drahotuších. Při 

této příležitosti zazní: některé biblické písně od Antonína Dvořáka, Vánoční písně a 

sborové zpěvy z pořízeného magnetofonového záznamu koncertu Karla Thiela před 21 

lety, písně od Ant. Dvořáka a Giuseppe Verdiho. Srdečně zve OV,farnost Dr., organizátoři  
 

III. festival duchovní hudby na Velehradě 22. – 24.11. 

Účinkují sbory církevních gymnázií. Pátek 18h – zahájení slavnostní mší sv.; sobota 16:30 

– hlavní festivalový program ve Slovanském sále Stojanova gymnázia – Pěv.sbor SG, 

St.Ignatius College choir a The Close Harmony (Anglie), AVE AG Kroměříž, Chór LO 

Zakonu Pijarow Krakow (Polsko), pěv.sb. CM gym.Prostějov, Školský spevacky zbor 

„Piarissimo“ Trenčín, Magis choire, Fenyi chamber coire (Maďarsko); neděle 10:00 zpěv 

při slavnosti Ježíše Krista Krále, v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně www.sgv.cz 
 

CPR Jitřenka s CPR a soc.péči o. s. Ostrava srdečně zvou na Víkend pro manželky 

17. - 19. 1. 2014 na Svatém Hostýně. Program: povedou lektorky z ostravského Centra pro 

rodinu a sociální péči o. s. Témata: Hledání Boží vůle, O úctě v manželství – z pohledu 

ženy pro ženy, Proč rodina nepřestane být základem lidské společnosti, Úvaha nad 

efektivní výchovou dětí a dopadem na rodiče, argumenty pro mládež pro život v čistotě. 

Dále: mše svatá, adorace, příležitost ke svaté zpovědi a možnost rozhovoru s knězem. 

Můžeme se také naučit prožívat modlitbu tancem v malé lekci biblických tanců a něco 

pěkného si vytvořit. Cena víkendu: 800-1100Kč – podle typu ubytování, v ceně je i, strava, 

lektorné a materiály, pronájem sálu. Přihlášky: co nejdříve cprhranice@ado.cz 736239179 
 

Adventní duchovní obnova s blahoslavenou sestrou Zdenkou 

pro děvčata od 10 do 16 let v klášteře sester sv. Kříže v Kroměříži od 29. 11. do 1. 12.  

Vezmi si s sebou: Osobní potřeby a přezůvky, spacák, psací potřeby, Bibli, pravítko, 

lepidlo, nůžky a šátek. Chceš-li opět přispět na misie, nezapomeň shromáždit pár 

drobných. Přihlášku pošli nejpozději do 22. 11. na adresu: Sr. Emanuela Vévodová, 

Koperníkova 1446, Kroměříž 767 01 duchovniobnova@seznam.cz,  tel. č. 733 741 766 
 

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. 
 

 

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.sgv.cz/
mailto:cprhranice@ado.cz
mailto:duchovniobnova@seznam.cz
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


 

 

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 

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   

Bohoslužby o Vánocích                         

Úterý 24.12. – Štědrý den 
15:00 

Kostel sv. Vavřince 
Otvírání Betléma 

22:00 Mše sv. „půlnoční“ 
 

Středa 25.12. – Narození Páně 
 

7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

Čtvrtek 26.12. – Sv. Štěpán 
7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

15:00 Náměstí Drahotuše Živý Betlém 
 

Pátek 27.12. – Sv. Jan 
 

17:00 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

Sobota 28.12. – Mláďátka Betlémská 
15:00 Partutovice Živý Betlém 

17:00 Slavíč, kaple sv. Josefa Mše sv. 

Neděle 29.12. – Sv. Rodina 
7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

15:00 Loučka Živý Betlém 
 

Pondělí 30.12. 
 

15:00 Lipná, sv. Jan Křtitel Mše sv. 
 

Úterý 31.12. – „Silvestr“ 
 

 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 
 

Středa 1.1. 2014 – „Nový rok“ 
 

7:50 Kostel sv. Vavřince Mše sv. 

 

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 
 

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

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

mailto:dcs@bihk.cz
http://www.evangelizacnibunky.cz/


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.  


