
1. čt.: Iz 49,3.5-6 

2. čt.: 1 Kor 1,1-3 

Ev.: Jan 1,29-34 
 

        

                          
  
 
 

     
                   

                         Všemohoucí, věčný Bože, ty řídíš všechno na nebi i na zemi;     

 vyslyš prosby svého lidu a dej našim dnům svůj řád a mír. 

Ž 39
 Hle, přicházím, Pane, 

splnit tvou vůli 
 

 Po 20/1 Út 21/1 St 22/1 Čt 23/1 Pá 24/1  So 25/1 Ne 26/1 

Drahotuše 17:00 7:40 --- --- ! 16:00 ! Slavíč 17:00 7:50 

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

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

Partutovice --- --- --- 16:30 ! 16:00 ! --- 9:30 

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

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

 

 

Dnes: *Sbírka na opravy; *v Drahotuších ve 13:00 přijme křest malý Jan Voldán. 

*Ekumenická bohoslužba v 17:00 v kostele sv. Vavřince v Drahotuších. Kázat bude 

farářka ČCE Pavlína Lukášová. Po bohoslužbě zveme na faru ke společnému posezení u 

čaje, kávy, příp. zákusků (pokud nějaké budou). 

V týdnu: Pokračuje týden modliteb za jednotu křesťanů. Je zakončen v sobotu svátkem 

Obrácení sv. Pavla. 

Pondělí: 17:45 – Drahotuše, fara - setkání seniorů 

Úterý: výjezd z Drahotuš do Dolan na FEB je odložen na 28.1. 

Středa: 9:00 – Hranice - setkání kněží děkanátu; *18:30 – Drahotuše - adorace za FEB 

Pátek: Mše svaté v Drahotuších a Partutovicích mimořádně již v 16:00 ;  

*17:00 – Hranice, CB (1.Máje, „u Sigmy“) - společná ekumenická pobožnost; hlavní 

kazatel bude P. Radomír Šidleja, hudba P. Petr Utíkal. 

Příští neděli: *Mše svaté pro děti. V Partutovicích při mši sv. zahraje „Boží kapela“. 
 

 

Doplnění výsledků Tříkrálové sbírky 

Loučka: 11 228; Podhoří: 11 107. Celkem Charita Hranice: 864 254 Kč. Kolik bylo z které 

pokladničky již bude viset na nástěnkách. Děkujeme všem, kteří přispěli koledováním i 

darem. Radka Andrýsková, Charita Hranice a FARKA 
 

Zveme Tříkrálové koledníky a vedoucí skupinek na Plovárnu Hranice.  

 V sobotu 8. 2. a v sobotu 22. 2. v době od 7:45 do 8:45 nám tam bude k dispozici bazén 

a všechny vodní atrakce. Vstupné 10 Kč/os. S menšími 

dětmi, které potřebují na bazéně dozor, musí přijít 

vedoucí skupinek, případně jeden z rodičů. Charita H. 
 

 TYL Drahotuše 

Zve spřízněné duše a přátele kultury na divadelní předsta-

vení W.Shakespeara: Veselé paničky Windsorské 

v sobotu 25.1.v 19hodin do sokolovny ve Velké. P.Vrána 

Infolist 19. 1. 2014 z 2. neděle v mezidobí farnostem 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Volno kněží v březnu (14.-28.3.) 

V tuto dobu jsou zajištěny všechny nedělní mše svaté; o slavnostech takto: Út 18.3. –17:00 

Podhoří. St 19.3. – 16:00 Loučka, 16:30 Partutovice, 17:00 Drahotuše, 18:00 Potštát.      

Po 24.3. –16:45 Jezernice, 18:00 Drahotuše. Út 25.3. – 16:30 Partutovice. Více bohoslužeb 

se neplánuje. Výuka náboženství bude probíhat normálně (zastupování). FARKA 
 

Z pastorační rady v Jezernici (farností Jezernice, Loučka a Podhoří) 

Podrobněji jsme se zabývali pastoračním plánem na rok 2014. Byla pochválena vánoční 

výzdoba farních kostelů, nabídnuty ekumenické bohoslužby a připomenuto plavání jako 

odměna za koledování. Adorační dny rodin farností budou takto: Loučka so 1.2. od 8:00 

do 14:00, Jezernice út 4.3. od 11:00, mše sv. v 17:00> v Podhoří bude v po., Podhoří čt 

16.10. od 13:00 do 19:00. Velikonoční pořad – Jezernice Z.čt., V.pá. i Vigilie v 18:30; 

Podhoří 17h/17h a 21h, vel.po – nebude. Pouť na Sv. Kopeček – pěší příp. cyklo a další 

poutě (k sv. Antonínu v Loučce v červnu, v listopadu na Sv. Karla – duš. pobožnost již 

28.10. - , na sv. Havla v Podhoří a sv. Martina v Jezernici, Za obnovu rodin v Olomouci, 

pěší na Sv. Hostýn),  Boží Tělo 22.6. bude v Podhoří. Zpověď s cizím zpovědníkem před 

Vánocemi v Jezernici – 14 dní před. Vojta ze zápisu o.Petra 

 Společenský večer farností – kostkový (ne od slova kost) 

Po devíti letech se vracíme do KD v Hrabůvce, kam vás 

zveme v sobotu 22.2. na 19.30. Jako již tradičně je vstupné 

dobrovolné, los zdarma za prvky oblečení dle tématu, hudba 

Faťa Morgána, ukončení v 1:00. Pochopitelně jsou vítané 

dary do tomboly a upečené dobroty na stůl, které se budou 

v pátek 21.2. večer balit. Přípravný „tým“ (PR, Hrabůvka a 

dobrovolníci) se sejde 9.2. v podvečer. Bude dobré, když 

nám do té doby nahlásíte scénky a body do programu, které 

chcete připravit. Bude to NÁŠ večer. Díky. o.Radomír 

Nahlášení počtu spotřebovaných hostií 2013  

Prosím kostelníky, aby nám nahlásili tyto počty během týdne. 

Děkuji. o.Radomír 
 

Pozvánky z Jitřenky 

Tvoření: Čt 23. 1. pro rodiny - Masky a paruky. S sebou - kousky vln, staré noviny. 

Příspěvek 20 Kč/jednotlivec, 50 Kč/rodina. Čt 6. 2. - pro náctileté - Ze starého nové - 

rozbily se vám oblíbené korálky - nebo náušnice? - Přijďte si z nich vykouzlit nové. 

Příspěvek 20,- Kč. Čt 20. 2. - pro rodiny - Zvířátka z ponožek a rukavic - Jak si snadno 

vyrobit krásné zvířátka. Přineste si staré ponožky nebo rukavice (nejlépe froté). Příspěvek 

na vycpávkový materiál 20 Kč/jednotlivec, 40 Kč/rodina 
 

Duchovní cvičení na Velehradě – do června 2014 (více na http://stojanov.cz) 
 

21. -

23.2. 

Všichni pečující o kostel (praktická 

část pro aranžéry květin)  - V.Šíma 
25.-27.4. / 

27.-29.6. 

Formou večeřadla – mládež 

(rodiny) – J.Maxa (Š.M.Filip) 

27.2.-2.3. Prožít postní dobu – V. Kasan 28.-30.3. Pro seniory – S.Peroutka 

7.-9.3. / 

10.-12.3. 
Kostelníci a akolyté – V. Šíma 

23.-26.3. Pro manžele – J. Žaluda 

12.-16.5. S Pannou Marií – J.Hladiš 
 

 

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


 

Prázdniny 2014 – dovolená kněží 

Vodácká pouť  30.6.-4.7. (R+P); Antiochia 6.-19.7. (P); CHO Brno 10.-12.7. (R); 

Cyklopouť Slovensko 10.-17.8. (R+P); Farní tábor v Rychnově na Moravě 17.-24.8. (R+P) 

> o táboře více příště. FARKA 

 

 

Duchovní cvičení na Velehradě – od 07 – 2014 
 

13.-17.7. Pro všechny – A. Opatrný 24. -29.8. Vysokoškoláci – M.Altrichter 

17.-20.7. Lékaři a zdravotníci – A. Opatrný 6.-10.10. S Pannou Marií – J.Hladiš 

27.-31.7. Pro všechny – A. Dabrowski 24.-26.10. Pro seniory – S. Peroutka 

30.7.-2.8. / 7. – 10.9. Pro vš. – M.Kabrda 4. – 7.12. Adventní – V. Šíma 

17.-21.8. Varhaníci a zpěváci – M.Javora 9. – 13.12. Adventní – A. Dabrowski 

 

 

 

 

 

 
 

Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice pořádá v rámci Národního týdne pro manželství 

Den pro vaše manželství - duchovní obnovu pro manželské páry 

v sobotu 15. 2. od 9:00 na faře v Hranicích 

 

9 – 12.00 - přednáška MUDr. Jitky Krausové „Duchovní příčiny manželských krizí“. 

MUDr. Jitka Krausová- psychiatrička, zasvěcená panna olomoucké arcidiecéze. Pracuje 

v Olomouci jako pastorální terapeut  

při Arcibiskupství olomouckém, zároveň přednáší především duchovní  

a psychologická témata. 

12.00-13.30 – přestávka na oběd (nutno nahlásit, abychom mohli zajistit místa 

v restauraci) 

Po přednášce možnost osobní konzultace s MUDr. Krausovou 

 

13.30- 15.00 – přednáška manželů Smékalových „Ohromné maličkosti“   - o malých 

krocích k velkým vztahům. Petr a Irena Smékalovi společně vychovávají 4 děti, spolu také 

přednáší v rámci sdružení YMCA na Manželských setkáních. Mgr. Irena Smékalová se 

věnuje poradenství, práci se ženami, pořádá různé kurzy a semináře.  

15.00-16.00 - adorace v kostele, pro zájemce příležitost ke svátosti smíření 16.00 -16.30 - 

růženec  

16.30-17.30 -  mše svatá 

Je možné účastnit se i jednotlivých přednášek. Mohou přijít i jednotlivci. 

 

CENA : 

celý program – 200 Kč/pár, 120 Kč/jednotlivec 

jednotlivá přednáška – 100 Kč/pár, 60 Kč/jednotlivec 



Obědy v restauraci dle přihlášek (hradí si sami účastníci) 

 

Je nutné se přihlásit do 12. února 2014 na mail : cprhranice@ado.cz 

V přihlášce uveďte, zda máte zájem o celý program či jen jednu část(v tom případě 

uveďte, kterou přednášku), a zda máte zájem o zajištění oběda. 

 

Těšíme se na Vás. 

www.cpr-jitrenka.webnode.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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


Bohoslužby v době kněžské dovolené 14. – 28.3. 2014 

Den hod. Místo Úmysl mše svaté Kněz 

 

NE 16.3. 

 

2. postní 
 

Sbírka na opravy 

7:50 Drahotuše  P.Jombík 

8:00 Jezernice  

Po mši sv. – průvod k misijnímu kříži 

P.Bulvas 

9:30 Partutovice  P.Jombík 

9:30 Loučka  P.Bulvas 

11:00 Potštát  P.Jombík 

11:00 Podhoří  P.Bulvas 

15:00 Slavíč  Poutní ke sv. Josefu  

PO 17.3. --- --- --- --- 

ÚT 18.3. 

Předvečer  

sv. Josefa 

 

17:00 

 

Podhoří 

  

P.Bilinski 

ST 19.3. 

 

Slavnost 

Sv. Josefa 

16:00 Loučka  P.Bilinski 

16:30 Partutovice  P.Wavro 

17:00 Drahotuše  P.Jombík 

18:00 Potštát  P.Wavro 

ČT 20.3. --- --- --- --- 

PÁ 21.3. --- --- --- --- 

SO 22.3. --- --- --- --- 

NE 23.3. 

 

3. postní 

 

 

 

7:50 Drahotuše  P.Jombík 

8:00 Jezernice  P.Bulvas 

9:30 Partutovice  P.Jombík 

9:30 Loučka  P.Bulvas 

11:00 Potštát  P.Jombík 

11:00 Podhoří  P.Bulvas 

PO 24.3. 

 

Předvečer 

Zvěstování Páně 

 

16:45 

 

Jezernice 

  

P.Bilinski 

18:00 Drahotuše  P.Bilinski 

ÚT 25.3. 

Slavnost 

Zvěstování Páně 

 

16:30 

 

Partutovice 

  

P. Wavro 

ST 26.3. --- --- --- --- 

ČT 27.3. --- --- --- --- 

PÁ 28.3. --- --- --- --- 

SO 29.3. 17:00 Radíkov  o. Petr 

NE 30.3. 

 

4. postní 

 

Misijní koláč 

7:50 Drahotuše  o. Petr 

8:00 Jezernice  o. Radomír 

9:30 Partutovice  o. Petr 

9:30 Loučka  o. Radomír 

11:00 Potštát  o. Petr 

11:00 Podhoří  o. Radomír 



 


