
1. čt.: Sir 24,1-4.12-16 

2.čt.: Ef 1,3-6.15-18 

Ev.:  Jan 1,1-18 

1.čt.: Iz 60,1-6;2. čt.: Ef 3,2-6 

Ev.: Mt 2,1-12 

 

        

                          
  
 
 

     
                   

                          Všemohoucí, věčný Bože, ty osvěcuješ všechny, kdo v tebe věří; 

 ukaž své světlo všem národům a celý svět naplň svou slávou.  
Ž 147 

Slovo se stalo tělem  

a přebývalo mezi námi. 

 

Slavnost Zjevení Páně (Loučka, Potštát, Podhoří) 
 

Ž71
 Budou se ti, Hospodine,  

klanět všechny národy 
 

 Drahotuše Jezernice Partutovice Loučka Potštát Podhoří 

Po 6/1 17:00 16:45 --- --- --- --- 

Út 7/1 7:40 --- --- --- --- 17:00 

St 8/1 --- --- --- 16:30 17:00 --- 

Čt 9/1 --- 16:45 16:30 --- --- --- 

Pá 10/1 17:00 --- 16:30 --- --- --- 

So 11/1 Milenov 17:00 --- --- --- --- --- 

Ne 12/1 7:50 8:00 9:30 9:30 11:00 11:00 
 

 

Na Bible: Jezernice 0,5; Drahotuše 2,4; Loučka 0,7; Partutovice 0,7; Podhoří 0,4; Potštát 2 

Bohoslužby o sobotách v 17h: 18.1. Radíkov, 25.1. Slavíč, 1.2. Velká, 8.2. Milenov 

Dnes *budeme slavit Slavnost Zjevení Páně (Tří Králů) jen v Loučce, Podhoří a Potštátě  

*v 18:00 na ČT 1 můžete sledovat přímý přenos Tříkrálového koncertu. 

v pondělí: *Slavnost Zjevení Páně. Mše sv. v Drahotuších a v Jezernici. Při této mši sv. se 

žehná voda, kadidlo a zlaté předměty (křídy žehnány před TK sbírkou a jsou i k dispozici). 

*Setkání seniorů na faře v Drahotuších – po pondělní mši svaté 

*Pořad o modlitbě s P. Markem Orko Váchou a P. Karlem Satoriou na TV Noe ve 20:00  

v úterý: 18:00 na faře v Jezernici – setkání PR farností Jezernice, Loučka a Podhoří 

ve čtvrtek: Ekumenická bohoslužba v ČCE v Hranicích v 18:00 v kostele na Šromotově 

Nám. Bohoslužbu vede farářka Pavlína Lukášová, hl. kazatel P. Petr Utíkal 
 

Příští neděle: *Svátek Křtu Páně, ukončení Vánoční doby.  V kostelích se uklidí vánoční 

výzdoba; může zůstat jen Betlém (pokud není v kněžišti). 

*V Podhoří přijme křest malá Andrea Jemelková. 
 

Ekumenická setkání 

Poprvé se sejdeme v Hranicích na Šromotově nám. ve čtvrtek 

9.1. v 18:00, v Drahotuších bude ekumenická bohoslužba 

v neděli 19.1. v 17:00, hlavní kazatelkou bude farářka ČCE 

Pavlína Lukášová a týden zakončíme v CB v Hranicích na 

ulici 1. Máje (u Sigmy) v pátek 24.1. v 17:00, hlavním kazatelem bude P. Radomír Šidleja. 

Motivy ekumenických bohoslužeb pro nás připravili tentokrát křesťané z Kanady.     Vojta. 
 

Zbylé děkanátní kalendáře 2014 v kostelích jsou ve vánočním výprodeji za 30Kč. o.Rad. 

Infolist 5. 1. 2014 z 2. neděle po Narození Páně 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Pozvánky z Jitřenky 

* Setkání pro ženy s psycholožkou Mgr. Irenou Smékalovou v pondělí 13. 1. od 17:30 do 

20h na faře v Hranicích.Téma:  „Jak nám představy brání prožívat přítomnost“ – 2. část. 

Přijít mohou i ženy, které na prvním setkání nebyly. Cena 150 Kč. Přihlášky jen do 10. 1.!  

*Kurs efektivního rodičovství  Proč děti zlobí? Jak se s nimi domluvit bez 

křiku a hádek? Mohou děti uposlechnout napoprvé? Jaký je rozdíl mezi 

chválou a povzbuzením? Jsou nutné tělesné tresty? Mám právo jako rodič 

dělat chyby? Nejen na tyto otázky vám může kurs pomoci odpovědět.  

Nabízí nové poznatky a pohledy na výchovu, sdílení se s jinými rodiči o 

zkušenostech s výchovou dětí. Kurs zahrnuje témata: Jak porozumět chování dětí, Principy 

efektivního rodičovství, Sourozenecké konstelace, Cíle nesprávného chování, Povzbuzování, 

Komunikace – vstřícné naslouchání, – sdělování, Přirozené a logické důsledky chování, 

Rodinné rady, Rozvíjení vlastní sebedůvěry. Kurs se skládá z 8 lekcí. Bude probíhat vždy 

ve čtvrtek od 17 do 19 h. První 30.1. od 17 na faře v Hranicích,Školní Nám.38 (protiZUŠ). 

Kurs vede Mgr.M. Kaňovská, spoluvytváří jej všichni přítomní rodiče. Cena: jednotlivci 

500 Kč, manželský pár 600 Kč. Přihlášky do 25.1. na: cprhranice@ado.cz,: 736239179 
 

Z pastorační rady v Potštátě 

Kromě pastoračního plánu dle kalendáře 2014 se projednávala ještě další témata: Boží 

muka směrem na Michalenku (obtíže současného umístění); oprava hřbitovní zídky kolem 

kostela sv. Jana Křtitele v Lipné (možnosti); zhodnocení obnovy manželských slibů a 

řešení zpěvu o liturgii Narození Páně; Slavnost Božího Těla a jednotlivé poutě farnosti, 

potštátské slavnosti; společná dovolená obou drahotušských kněží 14. – 28.3., kdy bude 

potřeba zajistit bohoslužby nejméně na neděle, ale i na slavnost sv. Josefa a Zvěstování 

Páně; adorační den farnosti 9.5. – pro rodiny, probíhat bude od 14 do 20h; Noc kostelů 

(možná podobně, jako byla v r. 2013 v Drahotuších – po jednotlivých kaplích a kostelech 

farnosti); pěší pouť přes vojenský prostor Libavá na Svatý Kopeček; nově pobožnosti 

v Kovářově, kde je kaple zasvěcena Panně Marii Pomocné (místo února k 24.5. od r. 2015 

a k 15.8.); dožínky – po dohodě s PR Partutovice vzhledem k pouti ve Spálově (8.9. bude 

zrušena mše sv.) – budou až v neděli14.9. Ze zápisu Mgr. Karla Kotrly 
 

Farní evangelizační buňky (FEB) 

*Zájemci o zapojení do FEB (zvláště bývalí biřmovanci všech věkových kategorií), kteří 

nemají své aktivní modlitební společenství, se prosím hlaste Pepovi Heryánovi z Klokočí.  

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

mohou hlásit Petru Vránovi z Klokočí.  Uskuteční se až v úterý 21.1.;odj.v 19h. o.Radomír 

Statistika roku 2013 
 

 Drahotuše Jezernice Partutovice Loučka Potštát Podhoří 

Rok 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

Křty 7 2 1 1 2 2 4 6 1 2 2 4 

Svatby 1 3 0 1 0 2 2 0 0 0 1 1 

Pohřby 9 15 4 6 2 5 6 4 6 6 3 1 

Celkový součet Křty 17 17  Svatby 4 7  Pohřby 30 37 
 

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:cprhranice@ado.cz
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


Plán akcí CPR Jitřenka na leden 2014 

Maminky s dětmi – 

Ženy – 

Muži – 

Děti –  

Rodiče – 

Manželé, snoubenci – 

Mládež, náctiletí – 

Celé rodiny –  

Duchovní akce – 

Modlitby –  

datum dopoledne odpoledne večer 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6. 8:30 - klub maminek + MM 17:00 – Tance pro ženy  

7.   18:30 - Modlitby manželek 

8. 9:00 - klub maminek + beseda   

9.    

10.    

11.    

12.    

13. 8:30 - klub maminek + MM 17:00 - Setkání pro ženy  

14.  16:00 - klub rodičů + katecheze  

15. 9:00 - klub maminek + beseda 17:00 – odpolední MM 18:00 – manželské večery 

16.    

17.   Víkend manželky - Hostýn 

18.  15:30 – T-club  

19. Víkend manželky - Hostýn   

20. 8:30 - klub maminek + MM 17:00 – Tance pro ženy  

21.  17:00 – Kavárnička s bibl. tanci  

22. 9:00 - klub maminek + beseda 17:00 – Večer pro manželství  

23.  15:00 – Tvoření pro rodiny  

24.    

25.    

26.    

27. 8:30 - klub maminek + MM 17:00 – Tance pro ženy  

28.  16:00 - klub rodičů + katecheze  

29. 9:00 - klub maminek + beseda 17:00 – odpolední MM  

30.  17:00 –Kurz efektivního rodičovství  

31.    



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  

 

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

