
1.čt.: Lv 19,1-2.17-18; 2. čt. 1 Kor 3,16-23; Ev.: Mt 5,38-48 
 

        

                          
  
 
 

     
                   

                              Dej nám, prosíme, všemohoucí Bože,  

abychom vždycky poznávali, co se ti líbí, a slovy i skutky věrně plnili tvou vůli.  
Ž 103 Hospodin je milosrdný a milostivý 

 
 Po 24/2 Út 25/2 St 26/2 Čt 27/2 Pá 28/2  So 1/3 Ne 2/3 

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

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

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

Partutovice --- --- --- 16:30 16:30 svatební 11:30 9:30 

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

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

Na opravy: Drahotuše 4, Partutovice 1,9, Potštát 6,1 Jezernice 1,2 Loučka 1,2 Podhoří 0,9 

Dnes: * Mše svaté pro děti 

*Sbírka Haléř sv. Petra: Vloni to bylo v naši diecézi 2,6mil.Kč. Tato sbírka je jasným 

výrazem účasti všech věřících na dobročinných iniciativách římského biskupa.  

V týdnu: úterý 18:00 – fara Drahotuše – setkání modlitebního společenství 

středa 18:30 – far. kostel Drahotuše – adorace za evangelizační buňky a po té informativní 

i formační setkání a rozdělení evangelizačních buněk, jak psáno v minulém IL. 

čtvrtek po mši svaté – Partutovice – výroční den postavení misijního kříže (r.2008), 

společná modlitba u misijního kříže (příp. v neděli po mši svaté) 

pátek 19:00 – far. kostel Hranice – modlitba růžence, pak v 19:30 studentská mše sv.  

Příští neděli: * ve 14:30 vypukne maškarní karneval v sokolovně 

ve Slavíči. Všichni, zvláště rodiče s dětmi jste srdečně zváni. 
 

Adorační den farnosti Jezernice 

Bude v úterý 4.3. od 11:00 do 17:00, v 17:00 pak vyvrcholí mší 

sv. (v Podhoří bude mimořádně v pondělí). Již se můžete zapsat 

na jednotlivé časy. Následující den je popeleční středa; přidejte se.  
 

Mše svaté v březnu v době kněžské dovolené ve farnostech 
* nedělní mše sv. jako obvykle. 16.a 23.3. budou zastupovat kněží 

na „jezernicku“ P.Petr Bulvas a na „drahotušsku“ P.Pavel Jombík.  

*Ve všední dny jsou mše sv. zrušeny (mimo duchovní obnovu v Drahotuších).  

* Na sv. Josefa v út 18.3. v 17h v Podhoří P. Bilinski, ve st 19.3. v 16h v Loučce P.Bilin., 

v 16:30 v Partutovicích a 18h v Potštátě P. Vavro a v 17h v Drahotuších P. Jombík.  

*Na  Zvěstování v po 24.3. v 16:45 v Jezernici a v 18h v Drahotuších P. Bilinski a v út 

25.3. v 16:30 v Partutovicích P. Vavro. 

*Na neděli 23.3. nevyjde Infolist. V případě potřeby (zvláště zaopatřování a pohřbů) se 

v době od 14. do 28.3. obracejte na kněze v Hranicích, příp. v Lipníku a Oseku. 
 

Ministrantský putovní tábor Slovensko 14. – 17. 7. 2014 cena: 1500,- Kč, od 10 let 
Informace k táboru na www.ministranti.info; P. Martin Vévoda, herzog@email.cz 

Infolist 23.2. 2014 ze 7. neděle v mezidobí  farností 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 

http://www.ministranti.info/
mailto:herzog@email.cz


Společenský večer našich farností včera v Hrabůvce  

Tak je za námi. Velké Pán Bůh zaplať všem, kteří obětavě a nezištně pomohli s jeho 

přípravou a průběhem. Škoda jen, že ve cca 150 plesajících byla kromě drahotušska 

zastoupena výrazněji bohužel pouze Jezernice a Podhoří. Téměř nebylo člověka, co by si 

neodnesl alespoň jednu ze 140 cen. Velké díky tedy též všem štědrým dárcům. o.Radomír 
 

Výjímečný varhanní koncert v Drahotuších  

Zveme Vás do kostela sv.Vavřince v pátek 7.3. v 18h. 

Koncert je poděkováním dlouhodobým drahotušským 

varhaníkům. Varhany: Karel Martínek, varhaník u sv. 

Mořice v Olomouci. Vstupné dobrovolné. Autobus z 

Velké u školy v 17:30. SDH Velká a FARKA 

Farní tábor v Rychnově na Moravě 
Tentokrát Vás zveme na faru velikosti zámku v krásném okolí 

Moravské Třebové, kde je také spousta míst k možnému 

prozkoumání. Od neděle 17. 8. od 13:30  na faře v Drahotuších, 

dále vlakem, návrat: sobota 23.8. večer. Místo pobytu: fara 

v Rychnově na Mor. Cena tábora: 800 Kč + jízdné cca 150Kč. 

Bližší info – adresy na konci IL. Přihlášky: nejpozději do 30. 6. FARKA 
 

Prosba o podporu „Zelená škola“ 

Přírodovědně-turistický kroužek ZŠ Partutovice 

žádá o podporu v akci Zelená škola. Chceme 

us-pořádat přírodovědnou soutěž pro děti ZŠ a 

MŠ Partutovice, naučit je třídit odpadky a 

uklidit po Velikonocích obec i lesík Keřek. Jak 

podpořit? Dejte nám od 22.2. do 9.3.hlas na 

www.zeleneskoly.cz v záložce akce. 

 Děti z kroužku a Bc. Lucie Haitlová 
 

Pozvánky z Jitřenky 

* Postní duchovní obnova „Cesta do nebe podle sv. Petra“ - v so 8. 3. od 9 h v prostorách 

stacionáře ARCHA Hranice, ul. ČSA. Povede o. Bonaventura Štivar, provinciál kapucínů. 

 Přihlášky a zájem o oběd či o hlídání dětí na mail. adrese: cprhranice@ado.cz nebo tel. 

736 239 179. Je možno přijít i bez předchozího přihlášení.  
 

Postní duchovní obnova VIR v kněžském semináři 

28. 2. – 2. 3. se jako každý rok uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři 

v Olomouci duchovní obnova VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu 

povede P. Pavel Stuška, farář v Nové Hradečné. Informace a přihlášky je možné získat na 

webové adrese http://www.knezskyseminar.cz/vir  P. Mgr. Jiří Kupka 
 

POUŤ „AD LIMINA“  NAŠICH BI SKUPŮ DO ŘÍMA – 14. února 2014 

O čem mluvili s papežem Františkem? Biskup Jiří Paďour: „Bylo to nádherné, jak si nikdo 

nedovede představit. Sedli jsme si do půlkruhu. Svatý otec neměl žádný projev, ale shrnu-li 

to, mluvil v podstatě na všechna možná a běžná témata naší pastorace. Bylo evidentní, jak se 

v tom ve všem orientuje, jako farář i jako biskup.“ (více z rozhovorů je na našich stránkách) 
 

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.zeleneskoly.cz/
http://www.knezskyseminar.cz/vir
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


Biskup Jan Vokál: „Zdrželi jsme se asi půl druhé hodiny ve společném rozhovoru. Nejprve pan 

kardinál Duka za celou biskupskou konferenci prezentoval takové resumé stavu církve, historie a 

vývoje církve v naší vlasti.“ 

 

Kardinál Dominik Duka: „Abych neříkal pouhá suchá statistická data, která potom nevypovídají o 

souvislostech, tak jsem představil Českou republiku ve dvacátém století: situaci po I. světové válce, 

po II. světové válce, dvě emigrační vlny, což jsou situace, které katolickou církev početně, ale 

takříkajíc i z hlediska odborných kádrů nesmírně oslabily, a že v této situaci pak církev žila čtyřicet 

let. A musel jsem taktéž připomenout rozvoj církevního života po listopadu 1989, kdy se podařilo 

obnovit všechny struktury nejenom po stránce duchovní. Potom následovalo naše zhodnocení toho, 

kam by církev měla kráčet. Mohl jsem jménem ostatních biskupů papeže ujistit, že přijímáme jeho 

výzvu, aby církev byla misionářskou,a že jsme si také plně vědomi,že církev musí žít ve skromnosti. 

Ani nový zákon o částečném odstranění křivd a majetkové vyrovnání nedává církvi možnost žít pro-

stopášně.Bude muset naopak opravdu hospodařit.Řekl jsem také, že je nutné, aby laici v církvi neby-

li jenom laiky, ale aby zaujímali důležitá postavení jako odborníci v oblasti finanční, ekonomické a 

správní a aby existovala určitá otevřenost a celá společnost mohla vidět, jak církev žije a co koná.“ 

 

Komentoval papež František tuto naši specifickou problematiku kolem restitucí? 

„Jistě, že ji komentoval, protože ví, že je to velká diskuse. Vyjádřil plnou důvěru, že o tyto 

věci budeme schopni pečovat.“ 
 

Arcibiskup Jan Graubner: „Jeho vyjádření bylo velmi lapidární a stručné: Co bylo ukradeno, to se 

má vrátit. To je otázka spravedlnosti. Druhou věcí je otázka zodpovědného postoje, kdy je třeba 

myslet na další generace. Všechno má sloužit apoštolátu a službě společnosti, ve které žijeme, a 

proto je potřebné se o to dnes postarat se vší odbornou zodpovědností.“ 
 

Kardinál Miloslav Vlk: „Samozřejmě, přišla řeč také na restituce, když řekl: Spravedlnosti 

a práva je jistě zapotřebí. Tahle slova mě poměrně překvapila a v celé té debatě o restitucích 

nepadlo vůbec slovo »chudá církev«. Papež viděl, že pro činnost církve, kterou jsme mu vylíčili, je 

třeba mít prostředky, abychom ji mohli rozšiřovat a zvětšovat. Pak se mluvilo o svědectví křesťanů a 

především o svědectví v době komunismu.“ 
 

Biskup Jan Vokál: „Byl velmi zasažen příkladem mnoha nedávných mučedníků i svědectvím 

našich biskupů, kteří byli poměrně nedávno vězněni, a řekl také, že tento příklad věrnosti a víry je 

pro něho osobně povzbuzující.“ 
 

Kardinál Miloslav Vlk: „My jsme reagovali tím, že jsme mu řekli o tom, jak nás bl. Jan Pavel II. 

během návštěvy u nás v roce 1990 inspiroval k tomu, abychom sepsali tato svědectví, tedy jakési 

martyrologium. Řekl jsem, že je to již víceméně hotové dílo, které se bude překládat do angličtiny, a 

papež na to řekl, že je potřebné, aby se tato svědectví šířila dál a tak sloužila ostatním.“ 
 

Arcibiskup Jan Graubner: „Zaujala mne ještě jiná věc. Například, když byla řeč o těch, kteří mají 

rádi starou liturgii a vrací se k ní, bylo patrné, že papež mluví s velikou láskou, pozorností a 

citlivostí vůči každému, aby nezranil. Kromě toho měl však i poměrně silný výraz, když řekl, že u 

staré generace tomu rozumí, jestli se vrací k něčemu, co zažila, ale že není schopen pochopit mladou 

generaci, která se k tomu vrací. »Když se ptám konkrétněji a víc – dodal papež – zjišťuji, že je to 

spíše jakási móda. A pokud je to móda, tak je to věc přechodná, které není potřebné věnovat tolik 

pozornosti. Jenom je třeba s určitou trpělivostí a laskavostí se chovat k lidem, kteří propadli určité 

módě. Považuji však za obrovsky důležité jít na hlubinu, protože pokud nepůjdeme do hloubky, tak 

nás nezachrání liturgická forma ani taková, ani taková«.“ 



Kardinál Dominik Duka: „Je také zajímavé, že papež zůstal řeholníkem a při fotografování 

se mne vyptával, kolik máme řeholníků, kolik dominikánů v Praze a podobně. Nezapřel zde tedy 

svoji původní „profesi“, tedy své jezuitské povolání řeholníka.“ 

 

Biskup Jiří Paďour: „Pan biskup Vokál se papeže zeptal, co by nám poradil pro duchovní život. A 

on se trochu usmál a řekl: To je ohromná otázka! Modlit se, samozřejmě.“  

 

Převzato z ČBK, rozhovor vedla Johana Bronková 

 
Jak se nás dotknou restituce 

V loňském roce jsme si připomněli výročí 950 let od založení olomouckého biskupství. Olomoucké 

arcibiskupství je tedy nejdéle kontinuálně působící „organizací“ na Moravě. Olomouckou 

arcidiecézi tvoří 418 farností. Každá farnost má svou právní subjektivitu, své IČO, svůj majetek a 

hospodaří samostatně. K tomu jí pomáhají sbírky, dary, odkazy a také výtěžek z hospodářské 

činnosti, nejčastěji výnosy polí a lesů. Pokud farnost kromě kostela, případně kaple nic nemá, je plně 

odkázaná na sbírky a dary. Platové zabezpečení nejen kněží ve farnostech, ale i zaměstnanců kurie a 

zaměstnanců v děkanátech, zajišťuje arcibiskupství. Doposud to bylo z příspěvků ministerstva 

kultury, ale po provedení restituční tečky, to bude pouze z vlastního hospodaření arcibiskupství. 

V mezidobí, než bude část historického majetku vydána, bude postupně klesající příspěvek z 

ministerstva financí posílán na účet arcibiskupství jako náhrada. Vlastní hospodaření arcidiecéze 

bude muset do budoucna vygenerovat zisk nejenom na platy, ale také na režii arcibiskupství, a také 

na církevní školy a školská zařízení a částečně charitu. Z toho vyplývá, že farnosti ani do budoucna 

nebudou muset zajišťovat platy těch, kteří se o ně starají. V režii každé farnosti ale zůstanou všechny 

ostatní finanční náklady tak jako dosud; tedy náklady na opravy a údržbu majetku (kostely, kaple, 

fary atd.), náklady na energie, náklady na pastoraci a misie atd.  

 

Roční výnos z jednoho ha pronajaté půdy je v podmínkách našeho děkanátu obvykle 500 – 1.500 

Kč. Roční příjem a náklady ve farnosti to ovlivní velice málo. Spotřeba energií v každém kostele je 

mnohonásobně vyšší. I tam, kde se bude něco vracet, to nezaplatí ani pronájem elektroměru. Dá se 

říct, že restituce jsou ve vztahu k farnostem mnoho povyku pro nic, jinými slovy - bouře ve sklenici 

vody. P. František Eliáš, děkan Zábřeh 

 

Do Medjugorje 7. -16. 8. 2014 

Autobusem, 4 dny u moře, ubytování ve vlast.stanech, stravování vlastní, cena 2.500Kč + 

40-60 Euro. Pas nutný. Přihlášky do 30.4. na 608 433 473, Jakesova.Dasa@seznam.cz 
 

Ministrantský turnaj ve florbalu v sobotu 8. března v Bělotíně 
8:00   mše svatá v kostele sv. Jiří; 9:00   zahájení turnaje v tělocvičně ZŠ; cca 14:30 

vyhlášení výsledků. Ministranti od 7 let (jmenovitě, farnost + počet hráčů + kontakt),  

hlaste se mi co nejdříve - do 3. března na vojta@antiochia.cz.  Startovné 20Kč/hráč. Vojta 

 

 

Pouť po stopách sv. Pavla a prvních křesťanů 

Misijní tým Loštice (P. Pavel a P. Lubomír z misií v Potštátě) s cest. kanceláří Palomino 

Vás srdečně zvou na putování v termínu 09.– 16. 06. 2014 (23.900/osoba) nás čeká bohatý 

program v Turecku. Společně navštívíme rodiště sv. Pavla – Tarsus, Antiochii Syrskou, 

slavnou Kilíkijskou branou vstoupíme do pohádkového světa Kapadocie. Dále Cavusin a 

kostel sv. Jana Křtitele, antické Ikonium, Demre, kde působil sv.Mikuláš... (7 x ubytování 

mailto:Jakesova.Dasa@seznam.cz
mailto:vojta@antiochia.cz


v hotelích *** včetně polopenze, letenka Praha – Antalye a zpět, transfer a doprava po 

Turecku luxusním busem, kompletní pojištění a služby průvodce). Máte-li zájem jet 

s námi, přihlaste se do 15. 2. na: P. Pavel Kavec, Loštice,: kavec@rps.cz, 723 723 728.  

 

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 

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 – 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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 P.Bulvas 

http://stojanov.cz/


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 

 

 

 

 

 

 

 


