
1. čt.: Sir 3,3-17 

2.čt.: Kol 3,12-21 

Ev.:  Mt 2,13-23 

        

                          
  
 
 

     
                   

                          Posiluj nás, Bože, ať v každodenním životě 

následujeme příklad Svaté rodiny a svůj pozemský domov 

naplňujeme společenstvím lásky, abychom v nebeském domově 

dosáhli věčné odměny a radosti. 
Ž 127 

Blaze každému,  

kdo se bojí Hospodina 
 

 

 

 Drahotuše Jezernice Partutovice Loučka Potštát Podhoří 

Po 30.12. --- --- --- --- Lipná 15:00 --- 

Út 31.12. 17:00 --- --- --- --- 17:00 

St 1.1.2014 7:50 8:00 9:30 9:30 11:00 11:00 

Čt 2.1. 2014 --- --- 16:30 --- --- --- 

Pá 3.1. 2014 17:00 --- 6:45 --- --- --- 

So 4.1. 2014 Velká 17:00 --- --- --- --- --- 

Ne 5.1. 2014 7:50 8:00 9:30 9:30 11:00 11:00 
 

Děkujeme všem, kteří se postarali o dobrý průběh Vánočních svátků ať už přípravou 

kostelů či aktivním zapojením se do bohoslužeb a také všem účinkujícím a zpěvákům při 

slavnostních bohoslužbách, otvírání Betléma či při Živém Betlémě. Také všem farníkům 

vyprošujeme u Pána,aby jim osobně i v rodinách dlouho vydržela pohoda Vánoc.FARKA 
 

Dnes: *Dnešní sbírka je na podporu Biblického díla a překladů Bible  

do afrických zemí: Eritreie, Malawi, Libérie a Botswany. 

*Při mši svaté bude obnova manželských slibů.  

*Zveme Vás na první Živý Betlém do Loučky v 15:00 před kostelem. 
 

V týdnu: *v pondělí jste zváni na mši sv. do Lipné v 15:00. 

*v úterý bude děkovná mše sv. v Drahotuších a Podhoří, v Drahotuších bude pak večeře 

pro zájemce a posezení nejen při kytaře; rok vyvrcholíme adorací ve 23:00. 

*ve středu slaví církev Matku Boží, Pannu Marii. Je to jeden ze zasvěcených svátků, kdy 

je povinností každého křesťana zachovávat sváteční klid a účastnit se slavnosti mše svaté. 

*ve čtvrtek se sejdeme s duchovními církví CB, ČCE a CČSH na faře v Drahotuších, 

abychom se dohodli na průběhu ekumenických bohoslužeb. 

*o víkendu navštíví většinu domácností tříkráloví koledníci. Kéž jim každý otevře srdce a 

přispěje alespoň dárkem pro aktivity pomoci skrze Charitu. 
 

Příští neděli *budeme slavit Slavnost Zjevení Páně jen v Loučce, 

Podhoří a Potštátě (v ostatních farnostech bude mše sv. v pondělí) 

 *v Infolistu vyjde statistika farností za uplynulý rok. 

*v 18:00 na ČT 1 můžete sledovat přímý přenos Tříkrálového koncertu, viz minulý IL. 
 

Setkání pastoračních rad především nad plánem roku 2014 na svých farách 

Potštát 1.1. ve 14:30, Partutovice čt 2.1. v 17:15, Jezernicko út 7.1. v 18:00 na faře v Jez. 

V případě nevyhovujícího termínu mne prosím kontaktujte. Děkuji. o.Radomír 
 

 

Infolist 29. 12. 2013 ze Sv. Rodiny,Ježíše,Marie a Josefa 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Děkanátní kalendáře 2014 

Kalendáře zbylé v kostelích jsou ve vánočním výprodeji za 30Kč. o.Radomír  
 

Žehnání koledníkům a tříkrálová sbírka v našich farnostech 

*v pondělí se mohou koledníci setkat v Přerově s o. biskupem Josefem. Mše sv. začíná 

v 10:00 a program je připraven až do odpoledních hodin. Charita vypravuje autobus. 

*V pátek 3.1. při večerní mši sv.v 17h v Drahotuších požehnám koledníkům. O.Petr pak 

v sobotu ráno v Potštátě předtím než vyjdou koledovat.V ostatních farnostech dle domluvy. 

Až na vyjímky (pátek a v Jezernici neděle) se bude koledovat v sobotu 4.1. o.Radomír 
 

Z pastorační rady v Drahotuších 

Probrali jsme převážně pastorační plán na rok 2014. Farnost 

Drahotuše (a příp. i okolní farnosti) čeká např. : Farní ples 

v Hrabůvce 22.2., duchovní obnova v postní době, 3 poutě na 

Sv. Hostýn (27.4. a 21.9. autobusem – opravte si v kalendáři a 

první sobotu v říjnu pěší), farní den 25.5., Boží Tělo 22.6., 

Pouť u Sv. Anny, adorační den, při kterém se zapojí rodiny 

farnosti – 31.8., 4 ekumenické bohoslužby – zvláště 19.1. ve 

farním kostele sv. Vavřince, v květnu a říjnu otevřená kaple Panny Marie Lurdské, májové 

pobožnosti, pouť autobusem na poutní místa, pouť za obnovu rodin 18.10. v Olomouci 

s rodinami (nejen s babičkami) či navázání na Malou školu modlitby. T. V. a FARKA 
 

Pozvánky z Jitřenky - Manželské večery 

Kurs Manželské večery je určen pro všechny manželské páry, které chtějí budovat pěkný a 

trvalý vztah. Nezáleží na tom, zda jste na začátku manželství nebo máte za sebou už kus 

společné cesty. Nezáleží na tom, zda procházíte náročným obdobím svého manželství nebo 

se právě teď cítíte spokojeni a šťastni. Kurs vznikl v Anglii v roce 1996 a u nás se pořádá 

na různých místech od roku 2004. / www.manzelskevecery.cz/  Každé setkání začíná 

večeří, následuje promítaná přednáška, po které mají manželé příležitost spolu si popovídat 

o tématu večera i o jiných otázkách, na které ve spěchu všedního dne nebývá čas. Každý 

večer začíná v 18h a trvá asi do 20:30 hodin. Témata jednotlivých večerů: Vybudovat 

pevné základy, umění komunikace, řešení konfliktů, síla odpuštění, rodiče a rodiče 

partnera, láska v akci, manželská sexualita, večírek Manželských večerů. Kurs začíná ve 

středu 15. ledna 2014 v 18 h v salonku restaurace „U jelena“ v Drahotuších. Cena: 1900Kč 

pro manželský pár zahrnuje 16 večeří, příručky a příspěvek na režii. Je možné zaplatit ve 

dvou splátkách. Kursem vás provedou manželé Vlasta a Radek Novotní. Přihlášky co 

nejdříve, nejpozději do 10. 1. na e-mail cprhranice@ado.cz.  Kurs se uskuteční v případě, 

že se přihlásí min. tři páry. Centrum pro rodinu Jitřenka o. s., Školní 

nám. 38, Hranice, tel. 736239179 www.cpr-jitrenka.webnode.cz  
 

Novoroční poděkování a přání  

Děkujeme všem křesťanům, kteří se aktivně zapojují do života 

našich farností, všem kteří pomáhají osobním nasazením, modlitbou 

nebo finančním darem. Děkuji zastupitelům města a obcí, kteří s 

námi v minulém roce spolupracovali. Přejeme a vyprošujeme Vám 

všem požehnání v novém roce 2014. Ať s Vámi zůstává Boží pokoj a dobrá vůle. FARKA 
 

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


 

 

Farní buňky (FEB) 

*Zájemci o večerní výjezd (nahlédnutí) na setkání existujících buněk v Dolanech se 

mohou hlásit Petru Vránovi. Uskuteční se pravděpodobně 2. lednový pátek  

*Zájemci o zapojení do FEB kteří nemají své aktivní modlitební společenství, se prosím 

hlaste během prosince Pepovi Heryánovi. o.Radomír 

 

 

 

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. 

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) 

 
 „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.  

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

