Infolist 2.3. 2014 z 8. neděle v mezidobí farností
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří
1.čt.: Iz 49,14-15;
2. čt. 1 Kor 4,1-5;
Ev.: Mt 6,24-34

Ž 62

Všemohoucí Bože, naplň celý svět svým pokojem a veď ho po správných cestách, aby tvá
církev mohla v bezpečí a míru plnit své poslání.
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H.sv.Petra: Drahotuše 4,5; Partutovice 4,1; Potštát 2,5; Jezernice 0,6; Loučka 2,1; Podhoří 0,9
Dnes: * Slavíč - ve 14:30 vypukne maškarní karneval v sokolovně; ukončení v 17h.
Pondělí: Drahotuše – po mši sv. – setkání seniorů; Hranice 18:30 – setkání katechetů
Úterý: Jezernice – od 11:00 do 17h – Adorační den farnosti
Středa: *popeleční, den přísného postu od masa i újmy (18-75let),
*mimořádně bude mše svatá v Drahotuších v 18h
*Začíná doba postní, modlí se křížové cesty dle místních zvyklostí.
Pátek: Drahotuše – 18:00 výjimečný varhanní koncert jako poděkování dlouholetým
drahotušským varhaníkům. Varhany: Karel Martínek. Bus z Velké v 17:30
Sobota: Bělotín – od 8:00 – turnaj ministrantů ve florbale
Příští neděli: *1. postní neděle, na začátku mše sv. se může udělovat popelec.
*Křížové cesty – během postu: v Drahotuších po mši sv., v Potštátě a Podhoří od 10:30,
v Partutovicích ve 13:30. Jezernice, Loučka, Potštát i Podhoří jsou i ve všední dny.
Mše svaté v březnu v době kněžské dovolené ve farnostech - změny
* Na sv. Josefa – P. Zdeno Wavro bude mít v Potštátě již v út 18.3. v 18:00
*V neděli 23.3. – v Jezernici a Loučce budou mít mši sv. dominikáni, v Podhoří P. Jiří
Doležel; P. Petr Bulvas bude mít obě neděle „drahotušsko“, P. Jombík 16.3. „jezernicko“
Charita ČR vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině
Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc
lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné,
lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod. Nepokoje zasáhly
nejen hlavní město Kyjev, ale i další větší města Ukrajiny, a proto se také naše pomoc
zaměřuje i na další regiony. Charita ČR dlouhodobě spolupracuje s místními pobočkami
Charity a jiných nestátních neziskových organizací. Kritériem naší pomoci nejsou politické
názory, ale pouze faktický stav sociální potřebnosti konkrétních lidí. Finanční dary lze
posílat na sbírkový účet 55660022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol 104.
DMS Ukrajina, DMS UKRAJINA na číslo 87 777 Charita ČR

Mimořádná sbírka v Drahotuších
Z důvodu nečekané situace bude příští neděli 9.2.sbírka na elektřinu. Více v ohláškách.o.R
Slovo otce arcibiskupa Jana do začátku postní doby
Prožíváme Rok rodiny a brzy vstoupíme do postní doby, kterou chceme
prožívat také se zaměřením na rodinu, jak k tomu vyzve pastýřský list.
Z iniciativy Charity už tradičně patří k postu „postní pokladnička“.
Věnujte prosím letos péči vyhledání takových rodin ve vaší farnosti, které
potřebují finanční pomoc. Po dohodě s Charitou pak rozdělte sbírku mezi
skutečně potřebné, které máte mezi sebou. Pastorační středisko připravilo
zvláštní přímluvy na letošní postní neděle, aby i v našich modlitbách byly
rodiny více přítomné. Doporučuji je použít. Vracejte se prosím k myšlenkám mých
pastýřských listů, aby jste se navzájem povzbuzovali v jejich uvádění do života a taky si
sdělovali své zkušenosti. S přáním všeho dobra od Pána zdraví a žehná +Jan Graubner
Sbírka použitého ošacení a domácích věcí v Hrabůvce
O.S.Diakonie Broumov poskytuje sociální služby a materiální pomoc sociálně potřebným,
azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www.diakoniebroumov.org. Sbírají: Letní a
zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/, Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony,
Látky (min. 1m2, prosíme, ne odřezky a zbytky látek). Nádobí bílé i černé,skleničky nepoškozené. Peří,péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky. Obuv – nepoškozenou. Lze darovat i
malé spotřebiče, které využijeme - vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holící strojky,
hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače. Ne:ledničky,pračky,televize,
zářivky,monitory,aj nad 20kg,nábytek,jízdní kola a dětské kočárky-ty se transportem nehodnotí, znečištěný a vlhký textil. Sbírka bude: v sobotu 17.3. 8.– 10h v KD v Hrabůvce. Věci
prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. Děkujeme
za Vaši pomoc.Více:: 721 882 711-p. Švarcová, 731 328 585-p. Jaroňová
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu srdečně zve
Varhaníky, sbormistry, vedoucí schól i zájemce o liturgii a hudbu na diecézní setkání na téma: Improvizace k písním v kancionálu –v sobotu 15.3.
od 10-14h v Olomouci. Přednáší MgA.Jan Bernátek. Program–10h- Přednáška s diskusí a nácvikem Missa dominicalis v aule CaritasVOŠ sociální,Křížkovského 6
13h –mše sv. s Mons Josefem Hrdličkou v katedrále. Zdisl.Vyvozilová,varhanik@arcibol.cz
Pomáhat! Ale jak? 2014
Kurz psychosociální a duchovní péče pro laiky ve farnostech, dobrovolníky ve farních
charitách, zdravotnictví a všechny, kteří pomáhají nebo chtějí pomáhat lidem ve svém
okolí. Akreditováno MPSV pro pracovníky v sociálních službách. Sobotní kurzy v Brně,
Olomouci a Praze. Přednášky zpracovali přední odborníci v ČR jako: Prof. PhDr. Helena
Haškovcová, CSc., MUDr. Marie Svatošová, Mgr. Lubomír Smékal, P. Mgr. Marek
„Orko“ Vácha, PhD., Přihlášky a podrobnější info na: www.girasole.cz, tel. 775 246 953
Pozvánky z Jitřenky
* Postní duchovní obnova - v so 8. 3. od 9 h v prostorách stacionáře ARCHA Hranice, ul.
ČSA. Povede o. Bonaventura Štivar, provinciál kapucínů.
* Plán akcí na březen bude na nástěnkách a pak v příštím čísle IL. cprhranice@ado.cz
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

Akce a aktivity v CPR Jitřenka v Hranicích

Březen 2014
datum

dopoledne

odpoledne

8:30 - klub maminek + MM

17:00 – Tance pro ženy

večer

1.
2.
3.

18:30 - Modlitby manželek

4.
5.

9:00 - klub maminek + beseda

6.
7.
8.

9:00 –Postní duchovní obnova

Odpolední část

8:30 - klub maminek + MM

17:30 - Setkání pro ženy

9.
10.

Odpolední klub se nekoná!

11.
12.

Dopolední klub se nekoná!

17:00 – odpolední MM
15:00 – Tvoření náctiletí

13.
14.
15.
16.
17.

8:30 - klub maminek + MM

17:00 – Kavárnička s bibl. tanci

18.
19.

17:00 – Tance pro ženy

9:00 - klub maminek + beseda

20.
21.
15:30 – T-club

22.
23.
24.

8:30 - klub maminek + MM

16:00 - klub rodičů + katecheze

25.
26.

17:00 – Tance pro ženy

9:00 - klub maminek + beseda

17:00 – odpolední MM

27.

15:00 – Tvoření pro rodiny

28.

17:30 – modlitební Triduum MM

29.

17:30 – modlitební Triduum MM

30.

17:30 – modlitební Triduum MM

31.

8:30 - klub maminek + MM

17:00 – Tance pro ženy

www.cpr-jitrenka.webnode.cz

17:00 – Večer pro manželství

Maminky s dětmi –
Ženy –
Muži –
Děti –
Rodiče –
Manželé, snoubenci –
Mládež, náctiletí –
Celé rodiny –
Duchovní akce –
Modlitby –

Postní duchovní obnova v Drahotuších od pátku 14.3. do soboty 15.3.
Povede P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci - začátek v pá v 16:00 sv. smíření,
17:00 mše sv., 17:45 přednáška, pak příp. duchovní rozhovory s knězem. V so 8:00 mše
sv.,8:45 přednáška,adorace,sv.požehnání. FARKA

POUŤ „AD LIMINA“ NAŠICH BI SKUPŮ DO ŘÍMA – 14. února 2014
Vrátili jsme se z návštěvy „ad limina“ v Římě, kam jsme putovali, abychom se setkali se Svatým
otcem a jeho spolupracovníky, jako svatý Pavel, který píše Galaťanům, že po třech letech od
svého obrácení šel do Jeruzaléma a pak zase po čtrnácti letech znovu, aby předložil apoštolům
evangelium, jak ho káže mezi pohany, a tak se ujistil, že neběžel či neběží nadarmo. Tak přicházejí biskupové každých pět let do Říma, když dostanou pozvání. Tentokrát to bylo po osmi
letech. Hlavním cílem naší pouti bylo upevnění naší osobní jednoty s papežem, ale týká se to
všech, ke kterým jsme byli posláni, kteří nám byli svěřeni. Ano, chceme, aby tato pouť
znamenala upevnění jednoty celých našich diecézí s papežem, vzájemné ujištění, že evangelium
chceme hlásat, vysvětlovat a žít správně, v jednotě s celou církví. Návštěva u papeže Františka
byla pro mne velkým povzbuzením. Společný rozhovor v radostné a přátelské atmosféře byl
velmi otevřený i hluboký, byl osobním svědectvím Božího působení v člověku, který je pro Boha
otevřený. Jako „farář světa“ měl zájem o všechny oblasti našeho působení. Za hodinu a půl jsme
probrali mnoho témat. Viděl jsem, že jeho zájem je projevem lásky, která roste každým setkáním
s lidmi a sílu čerpá v hovorech s Kristem, u jehož svatostánku adoruje každý večer celou hodinu.
V tom vidím pozvánku k následování pro každého z nás. Děkuji všem, kteří nás duchovně
doprovázeli, i těm, kteří se s obnoveným zápalem a v prohloubené jednotě s papežem zapojí do

budování Božího království kolem nás. Jsem jistý, že nemůžeme dělat nic lepšího. Začněme v
našich farnostech, především s rodinami. Arcibiskup Jan

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.“
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 prostopášně.Bude muset naopak opravdu hospodařit.Řekl jsem také, že je nutné, aby laici v církvi nebyli 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

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
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
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)
Všichni pečující o kostel (praktická 25.-27.4. /
21. část pro aranžéry květin) - V.Šíma 27.-29.6.
23.2.
27.2.-2.3. Prožít postní dobu – V. Kasan
28.-30.3.
7.-9.3. /
23.-26.3.
Kostelníci a akolyté – V. Šíma
10.-12.3.
12.-16.5.
Duchovní cvičení na Velehradě – od 07 – 2014
13.-17.7. Pro všechny – A. Opatrný
24. -29.8.
17.-20.7. Lékaři a zdravotníci – A. Opatrný 6.-10.10.
27.-31.7. Pro všechny – A. Dabrowski
24.-26.10.
30.7.-2.8. / 7. – 10.9. Pro vš. – M.Kabrda 4. – 7.12.
17.-21.8. Varhaníci a zpěváci – M.Javora 9. – 13.12.

Formou večeřadla – mládež
(rodiny) – J.Maxa (Š.M.Filip)
Pro seniory – S.Peroutka
Pro manžele – J. Žaluda
S Pannou Marií – J.Hladiš
Vysokoškoláci – M.Altrichter
S Pannou Marií – J.Hladiš
Pro seniory – S. Peroutka
Adventní – V. Šíma
Adventní – A. Dabrowski

Bohoslužby v době kněžské dovolené 14. – 28.3. 2014
Den
hod. Místo
Úmysl mše svaté
Kněz
7:50 Drahotuše
NE 16.3.
8:00 Jezernice
Po mši sv. – průvod k misijnímu kříži
2. postní
9:30 Partutovice
9:30 Loučka
Sbírka na opravy
11:00 Potštát
11:00 Podhoří
15:00 Slavíč
Poutní ke sv. Josefu
PO 17.3.
--------ÚT 18.3.
17:00 Podhoří
P.Bilinski
Předvečer
sv. Josefa
16:00 Loučka
P.Bilinski
ST 19.3.
Slavnost
16:30 Partutovice
P.Wavro
Sv. Josefa
17:00 Drahotuše
P.Jombík
ČT 20.3.
PÁ 21.3.
SO 22.3.
NE 23.3.
3. postní

------7:50
8:00
9:30
9:30
11:00
11:00

------Drahotuše
Jezernice
Partutovice
Loučka
Potštát
Podhoří

-------

-------

PO 24.3.
Předvečer
Zvěstování Páně
ÚT 25.3.
Slavnost
Zvěstování Páně
ST 26.3.
ČT 27.3.
PÁ 28.3.
SO 29.3.
NE 30.3.

16:45 Jezernice
18:00 Drahotuše

P.Bilinski
P.Bilinski

16:30 Partutovice

P. Wavro

------------17:00 Radíkov
7:50 Drahotuše
8:00 Jezernice

-------

------o. Petr
o. Petr
o. Radomír

4. postní
Misijní koláč

9:30
9:30
11:00
11:00

Partutovice
Loučka
Potštát
Podhoří

o. Petr
o. Radomír

o. Petr
o. Radomír

