
1. čt.: Iz 42, 1-4.6-7 

2. čt.: Sk 10, 34-38 

Ev.: Mt 3, 13-17 
 

        

                          
  
 
 

     
                   

                         Všemohoucí, věčný Bože, tys slavnostně prohlásil, že 

Kristus je tvůj milovaný Syn, když na něj při křtu v řece Jordánu 

sestoupil Duch svatý; dej, ať všichni, které jsi přijal za syny a dal jim 

nový život z vody a z Ducha svatého, zůstávají v tvé lásce. 
Ž 28

 Pán dá požehnání a 

pokoj svému lidu 

 

 Po 13/1 Út 14/1 St 15/1 Čt 16/1 Pá 17/1  So 18/1 Ne 19/1 

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

17:00 

7:50 

17:00 – ekumen. b. 

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

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

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

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

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

 

Dnes: *Svátek Křtu Páně, ukončení Vánoční 

doby.  V kostelích se uklidí vánoční výzdoba; 

může zůstat jen Betlém (pokud není v kněžišti). 

*Podhoří - křest Andrei Anežky Boženy Jemel. 
 

V týdnu: * společenství na faře v Drahotuších 

- pondělí v 19:30 manželské 

- úterý v 18:00 modlitební 

* v sobotu památkou Panny Marie, Matky 

jednoty křesťanů začíná týden modliteb za 

jednotu křesťanů.  
Příští neděli: *Sbírka na opravy 

*Budou známy všechny výsledky tříkr. sbírky. 

*Ekumenická bohoslužba v 17:00 v kostele sv. 

Vavřince v Drahotuších. Kázat bude farářka 

ČCE Pavlína Lukášová. Všichni jste zváni. 
 

Adorační den farnosti Loučka 

1. února je v sobotu, proto bude  

adorační den od 8:00 do 14:00.  

Má to být adorační den rodin,  

proto prosíme loučské farníky, aby si dohodli 

časy po rodinách. Rozpis bude po ½ hodinách, 

ale lze mít i celou hodinu. Podobně to bude 

během roku i v ostatních farnostech. FARKA 
 

Výsledky TK sbírky podle pokladniček budou na vývěskách v kostelích. 

Výsledky tříkrálové sbírky v Kč 

 
2012 2013 2014 

Drahotuše 20 861 22 043 23 770 

Velká 11 057 14 396 12 430 

Lhotka 2 357 2 224 2 536 

Radíkov 5 005 5 140 5 353 

Milenov 9 097 8 583 8 843 

Hrabůvka 8 962 9 108 10 010 

Klokočí 5 965 5 877 7 842 

Slavíč 7 214 6 241 7 074 

Potštát 
 

19 089 20 729 

Boškov  
 

1 500 1 080 

Lipná 1 290 3 203 2 534 

Kovářov 5 720 4 831 5 508 

Kyžlířov 3 075 3 411 6 051 

Boňkov 1 468 1 495  

Středolesí,Uhřín. 2 687 2 313 3 767 

Partutovice 19 263 20 300 22 755 

Jezernice 16 446 13 855 16 482 

Loučka 13 148 12 588  

Podhoří 11 236 9 682  

Infolist 12. 1. 2014 ze Svátku Křtu Páně farnostem 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Povánoční úklid kostela v Drahotuších 

Zveme ochotné ženy v sobotu 18.1.  od 9:00 k úklidu vánoční výzdoby. M.Těšíková 
 

Ekumenická setkání 
*Ve čtvrtek jsme se sešli v kostele ČCE na Šromotově 

v Hranicích. Bylo nás ke 40, což na čtvrteční večer docela jde. 

Prožili jsme radost ze setkání a společných modliteb a byla 

nám oznámena radostná zpráva, že právě ten den se kazateli 

Vlastimíru Haltofovi z CČSH narodil syn. Možná je to plod 

právě těchto modliteb,neboť v modlitbě za něj i jeho maminku 

se v poslední době sjednocovaly všechny scházející se církve. 

Prosíme i za další modlitbu, aby jeho vážně nemocné manželce Lucii dal Bůh uzdravení.  

*Ke společným modlitbám se sejdeme ještě v neděli 19.1. v 17:00 v kostele sv. Vavřince 

v Drahotuších a v pátek 24.1. v modlitebně CB na ul. 1. Máje v Hranicích. Vojta 
 

Z pastorační rady v Partutovicích 

Jako v předchozích PR jsme se zabývali pastoračním plánem na rok 2014 a podněty členů 

PR. Zvláště se projednávaly tyto věci: Představení dětí k 1. svatému přijímání (3-5dětí), 

volno kněží v březnu, adorační den farnosti (pá 25.4. od 12:30 do 19:30 a pak mše sv., 

bude příp. nachystaný program pro rodiny, o. Petr a Vojta tomu pomohou návštěvami 

rodičů dětí), farní den 18.5.; (nebude Noc kostelů), Slavnost Těla a Krve Páně (hl.oslava 

v Potštátě, v Partutovicích v den slavnosti zrušená nedělní mše sv. - může být v sobotu), 

pěší a výjezdní poutě, pouť ve Spálově 7.9.; (nebude nedělní mše sv.), misijní koláč i 

misijní neděle, velikonoční a vánoční pořad i roráty a Živý Betlém zůstanou, jak bývají, 

obnova manželských slibů – spíše méně. Vojta 
 

Pozvánky z Jitřenky 

Po 13.1. 
8:30 klub maminek + MM 

St 22.1. 
9:00 klub maminek s besedou 

17:30 Setkání pro ženy 17:00 Večer pro manželství 

Út 14.1. 16:00 klub rodičů s katechezí Čt 23.1. 15:00 Tvoření pro rodiny 

St 15.1. 

9:00 kl.maminek s besedou Vík. 24. – 26.1. 17:30 Modlit. triduum MM 

17:00 modlitby matek 
Po 27.1. 

8:30 klub maminek + MM 

18:00 Manželské večery 17:00 Taneční podveč. pro ženy 

Víkend 17. – 19.1. pro manželky Út 28.1. 16:00 klub rodičů s katechezí 

So 18.1. 15:30 T-club 
St 29.1. 

9:00 klub maminek s besedou 

Po 20.1. 
8:30 klub maminek + MM 17:00 modlitby matek 

17:00 Taneční podv.pro ženy 
Čt 30.1. 17:00 

Kurz efektivního 

rodičovství Út 21.1. 17:00 Kavárnička s biblic.tanci 

T-club – speciální pozvání – sobota 18.1. v 15:30 na faře v Hranicích, téma: samota, 

motto: „osamocen nedojde člověk nikdy k cíli“ Štěpka, Léňa, Mája 
 

 

Farní evangelizační buňky (FEB) 

*Výjezd na FEB do Dolan je v úterý 21.1.;odj.v 19h. Jsou ještě 2 místa. 

*Zájemci o zapojení do FEB všech věkových kategorií, kteří nemají své 

aktivní modlitební společenství, se prosím hlaste Pepovi Heryánovi 

z Klokočí (či na jeho web).  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 

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


 

 

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/

