
1. čt.: Iz 11,1-10 

2.čt.: Řím 15,4-9 

Ev.:  Mt 3,1-12 

        

                          
  
 
 

     
                   

 Všemohoucí a milosrdný Bože, spěcháme vstříc tvému Synu a prosíme 

tě: nedopusť, aby nám stály v cestě pozemské 

zájmy, ale ať nebeská moudrost zúrodní naše 

nitro, abychom došli k věčnému životu s Kristem.   
Ž 72 

V jeho dnech rozkvete 

spravedlnost a hojnost pokoje navěky. 
 Po 9/12 Út 10/12 St 11/12 Čt 12/12 Pá 13/12  So 14/12 Ne 15/12 

Drahotuše 6:45roráty 6:45roráty --- --- 17:00 Milenov 

17:00 
7:50 

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

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

Partutovice --- --- --- 6:40 roráty 6:40 roráty --- 9:30  

 Potštát  16:00 --- 6:40 roráty --- --- --- 11:00 

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

 

Na opravy: Partutovice 0,6; Jezernice; Loučka 1,5; Drahotuše 3,1; Podhoří 0,8; Potštát 4,9 

Dnes *v Partutovicích - hodová mše svatá v 9:30 a v 16:00 adventní koncert Harmonie. 

V týdnu: *setkání seniorů – na faře v Drahotuších 

v pondělí v 18:00 

*Slavnostní otevření Domu ELIM v Drahotuších, 

Hranická 94, v úterý 10.12.2013 v 15:00 

*Setkání kněží děkanátu – na faře ve 

Všechovicích ve středu 11.12. v 9:15 

*Malá škola modlitby v Podhoří 

*Setkání účastníků Malé školy modlitby 

v Partutovicích – ve čtvrtek v 17:30 na faře v Par. 

Příští neděli: *Sbírka na opravy 

*Adventní koncert v Jezernici v 17:00 a v Drahotuších v 19:00 
 

Výsledky Bible a my 

Z našich farností se nejlépe umístila v kategorii 4.-5.třída Karolína Honešová z Loučky, 

která ze 3.místa postupuje do celostátního kola. V prvních desítkách se ještě umístili: 

František Pchálek, Radim Jakeš, Kryštof Klabačka; za snahu blahopřejeme všem 

soutěžícím, neboť nikdo z našich zástupců to „neodbyl“.  o.Radomír 

Na http://vratislavkozub.zonerama.com/najdete fotky z hranického 

kola soutěže Bible a my. Fotky jdou i stáhnout stačí klepnout na tři 

svislé tečky a zobrazí se Vám nabídka ke stažení. P. Vratislav Kozub 
 

Adventní koncert ZUŠ Potštát  

Přijměte srdečné pozvání ve čt 19.12. v 18:30 do sálu potštátského zámku. ZUŠ 
 

Jak je důležité míti Filipa 

V sobotu v 19.00 vás zveme do Kulturního domu Hrabůvka na lehkovážnou komedii 

Oscara Wilde v podání divadelního souboru VENTYL.Vstupné dobrovolné. Eva Jaroňová 
 

Infolist 8. 12. 2013 z 2. neděle adventní farností 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 

Z rekonstrukce ELIMu 

http://vratislavkozub.zonerama.com/


 

Setkání nejen s o.Radkem 

* PR farnosti Drahotuše v neděli 8.12. v 18:00 na faře. 

* ER farnosti Drahotuše v pondělí 9.12.v 17:30 nebo dle dohody. 

* ER farnosti Partutovice se sejde v neděli 15.12. dle domluvy po obědě. 

* biřmovanců z Drahotuš a okolí z let 05 –13 na faře v Drahotuších v pátek 13.12. v 18:00. 
 

Kola pro Afriku 

Na sv. Mikuláše, v projektu Kola pro Afriku bylo odesláno 1200 jízdních kol připravených 

k nakládce na cestu k dětem do Gambie. 
 

„Studentská mše“ v pátek od 19:00 v Hranicích 

19:00 katecheze, 19:30 mše sv.; Obojí povede  P. Jan Bleša, farář v Kelči. o.Petr 
 

Adventní duchovní obnova ve Valašském Meziříčí v úterý 17.12. 

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství, 15:30 informace a nácvik zpěvu, 16:00 zahájení + 

růženec, 16:30 svědectví P. Petra a P. Pavla Dokládalových „Rok víry a Cyrilometodějské 

jubileum v mém kněžském životě“, 18:00 mše svatá a adorace. Odjezd z Hranic -13:35 

Hranice, Slávie, pošta, Šromotovo nám., Teplice…, bližší info 734135 184 
 

Předplatné časopisu Nezbeda 

Roční předplatné je 187 Kč (297 Kč s Cvrčkem). Kdo chce, hlaste se. Vojta  
 

 

Adventní a předvánoční koncerty 

*Partutovice, kostel sv. Mikuláše – Ne 8.12. v 16:00, Harmonia Hranice  

*Jezernice, kostel sv. Martina – Ne 15.12. v 17:00, Jana Šelleová & spol. 

*Drahotuše, kostel sv.Vavřince – Ne 15.12. v 19:00, Moravská Veselka 
 

Jeden dárek navíc pro děti v Africe 

Připravte Jeden dárek navíc a vzpomeňte o letošních Vánocích na ty, 

kteří to velmi potřebují. Můžete potěšit nejmenší děti v Zambii a přispět 

na stavbu mateřské školy pro 350 chudých dětí v nejlidnatější farnosti 

sv. Pavla v arcidiecézi Lusaka. Náklady na stavbu činí přibližně 700 Kč 

na jedno dítě, které bude do této školky chodit. Vaše vánoční dárky, 

prosím, pošlete nejpozději do 31. 12. 2013. Pomoc zajišťují Papežská misijní díla, 

Špindlerův Mlýn 33, 543 51, tel.: 499 433 058, 604 838 882, email: pmd@missio.cz, 

www.missio.cz, č. účtu: 72540444/2700, variabilní symbol: 240. Do zprávy pro příjemce 

uveďte: Zambie. 
 

Dejte svým blízkým dárek, který je bude těšit a inspirovat celý rok. 

Sháníte pro své blízké smysluplný vánoční dárek za příznivou cenu?  

Neutrácejte za zbytečnosti, předplaťte jim časopis Rodinný život. 

Neváhejte, náš časopis je skutečně výjimečný, jak zmiňuje  např. o.kardinál Dominik Duka  

Rádi Vám zdarma pošleme vánoční dárkový certifikát. Cena ročního předplatného je 195 

Kč; zahrnuje: vánoční dárkový certifikát, 5 čísel časopisu o 40 stránkách, poštovné.  

V příštím roce čtenářům nabídneme tato témata: „Nejmenší“ děti, svatost a manželství, 

rodina na cestách, kněz v rodině, děti v zahraničí Objednávky na 587 405 250,  na e-mailu 

cmarova@arcibol.cz nebo skrze internetový formulář na www.rodinnyzivot.eu. 

* Podobně je možné darovat předplatné Katolického Týdeníku (viz minulé i aktuální číslo) 

 
 

 

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 

mailto:cmarova@arcibol.cz
http://www.rodinnyzivot.eu/
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


 Pastýřský list Advent 2013  
Drazí bratři a sestry, 

začínáme advent, dobu přípravy na Vánoce i na nový příchod Pána Ježíše, a to nejen až jednou na konci 

věků, ale i na jeho nový příchod do našeho každodenního života už nyní. 

Začínáme nový církevní rok, v němž budeme věnovat zvláštní pozornost rodině, jednak proto, že si v 

roce 2014 připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny vyhlášeného Organizací spojených národů, jednak 

proto, že bez uzdravení rodiny nemůžeme očekávat zlepšení situace ve společnosti, jejíž jsme součástí. 

Kriticky hodnotíme politickou situaci státu, kterému dlouhodobě chybí stabilní a moudrá vláda i dobře 

fungující úřady. Přitom nás nezneklidňuje skutečnost, že více než polovina manželství se v naší zemi 

rozpadá, že mnozí žijí ve volných svazcích bez manželství, že dětem se upírá základní právo na dobrou 

výchovu, na jistotu stabilního domova, na lásku otce i matky, na zdravé morální prostředí! Základem 

každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže dobře fungovat ani stát. 

Je povinností církve, která dostala od Boha mnoho nástrojů k budování zdravé rodiny, aby se o své 

bohatství rozdělila s lidmi kolem sebe, ale především aby sami věřící budovali zdravé a pevné rodiny, z 

nichž může vyrůstat zdravá struktura společnosti a státu. Protože místní církev tvoříme všichni společně, 

prosím každého z Vás o spolupráci. Během roku se budeme snažit učinit několik společných kroků. V 

adventu se zaměříme na modlitbu. 

Rodina je malá církev. Proto se rodina společně modlí, předává víru a slaví svátosti. Blah. Matka Tereza 

z Kalkaty říkávala: Rodina, která se modlí, trvá. Dodejme: Trvá, protože plní své základní poslání, upevňuje 

svou identitu rodinné církve a čerpá z Božího pramene základní živiny pro život rodiny. V modlitbě se 

otevírá Bohu a jeho lásce, bez níž nemůže být šťastná. S důvěrou svěřuje své potřeby Bohu a zakouší jeho 

pomoc. Ujišťuje se, že není opuštěná, když je s ní Bůh. Roste v lásce a velkorysosti, když prosí za druhé. 

Učí se odpouštět, když denně prosí za odpuštění Boha. Vzájemným odpuštěním se osvobozuje od starých 

zranění a zklamání, bourá přehrady narostlé z mlčení a hradby nedorozumění, zakouší radost z vnitřního 

osvobození a nachází novou naději. 

V některých rodinách se společně modlíte pravidelně, někde jen o svátcích, někde vůbec ne. Prosím 

každého z Vás, abyste udělali aspoň jeden krok správným směrem. Kde se nemodlíte společně vůbec, 

začněte aspoň krátkou modlitbou před společným jídlem. Kde se modlíte jen občas, modlete se častěji. Kde 

se modlíte denně, pokuste se Vaši modlitbu zlepšit. Váš krok správným směrem je velice důležitý. Modlitba 

v rodině se prožívá jinak, když se spolu modlí mladí bezdětní manželé, jinak s malými či velkými dětmi, 

jinak, když manželé stárnou. Možná jste udělali dobrou zkušenost se společnou modlitbou v některé životní 

etapě, a protože jste nedozráli do další etapy, tak jste se společnou modlitbou skončili. Začněte znovu hledat 

vhodný způsob Vašeho společného otevírání se Bohu. 

Všichni máte doma Kancionál, kde nejsou jen písně, ale také modlitby. Jsou tam návody a příklady 

modliteb. Kde rádi zpíváte, můžete někdy zařadit do modliteb i zpěv písní. Zvláště by bylo dobré si v 

adventě zopakovat či naučit se některé koledy, abyste si je mohli na Vánoce společně zazpívat u domácího 

betléma.  

Do všech farností se v uplynulém roce dostala brožurka Malá škola modlitby. V některých farnostech si 

podle ní udělali jakýsi kurz modlitby v modlitebních společenstvích. Letos bych rád, abyste si takový kurz 

udělali v rodinách a tak našli něco, co Vaši modlitbu obohatí, co Vás posune ve společném duchovním 

životě. Na každé faře Vám mohou zajistit dostatečné množství brožurek Malá škola modlitby. 

A ještě o jedno Vás v této souvislosti prosím. V každé farnosti je jednou ročně adorační den. Celý den je 

vystavena Nejsvětější svátost oltářní, abychom mohli s Pánem Ježíšem prožít mimořádné důvěrné chvíle. 

Až bude ve Vaší farnosti, jděte na adoraci společně celá rodina, více generací, často to bude znamenat i více 

rodin, které patří k přítomným prarodičům. A až bude mít Váš děkanát společnou pouť za obnovu rodin, 

putujte společně celá rodina, pokud to bude jen trochu možné.  

Děkuji všem, kteří přijmou moje pozvání a zapojí se do obnovy našich rodin modlitbou. Každý večer v 

tomto adventu budu posílat zvláštní požehnání všem, kteří se ten den budou společně v rodinách modlit. A 

ty, kteří jsou osamělí, prosím, aby se ke mně přidali svou modlitbou za rodiny v diecézi. 

Všem přeji požehnané dny adventní doby a každému ze srdce žehnám.  

 

Váš arcibiskup Jan 

 



Plán akcí CPR Jitřenka na prosinec 2012 

 

po 2/12 
8:30 Klub maminek + MM 

st11/12 
9:00 Klub maminek s besedou 

17:00 Taneční podveč. pro ženy 17:00 Večer pro manželství 

út 3/12 16:00 Klub maminek s katechezí čt12/12 15:00 Tvoření - náctiletí i starší 

st 4/12 
9:00 Klub maminek s besedou so14/12 15:30 T-club 

17:00 Modlitby matek 
po16/12 

8:30 Klub maminek + MM 

pá 6/12 17:00 Adv. duchovní obnova 17:00 Taneční podvečer pro ženy 

po 9/12 
8:30 Klub maminek + MM út17/12 16:00 Klub maminek s katechezí 

17:00 Taneční podveč. pro ženy 
st18/12 

9:00 Klub maminek s besedou 

út10/12 18:30 Modlitby manželek 
17:00 Modlitby matek 

čt19/12 18:00 Beseda pro otce 

Maminky s dětmi – 

Ženy – 

Muži – 

Děti –  

Rodiče – 

Manželé, snoubenci – 

Mládež, náctiletí – 

Celé rodiny –  

Duchovní akce – 

Modlitby –  

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. 

 
 „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.  


