
1.čt.: Gn 2,7-9; 3,1-7 

2. čt. Řím 5,12-19;  

Ev.: Mt 4,1-11 
 

        

                          
  
 
 

     
 

 

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se čtyřicet dní 

připravovali na Velikonoce; prosíme tě, ať v postní době hlouběji 

pronikneme do tajemství Kristova vykupitelského díla a stále 

opravdověji z něho žijeme. 
 

Ž 51 Smiluj se, Pane, 

neboť jsme zhřešili. 
 Po 10/3 Út 11/3 St 12/3 Čt 13/3 Pá 14/3  So 15/3 Ne 16/3 

Drahotuše 17:00 7:40 --- --- 17:00 8:00 
7:50 

Slavíč 15:00  

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

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

Partutovice --- --- --- +15:00 --- --- 9:30 

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

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

 

Dnes a v týdnu: *1. postní neděle, na začátku mše sv. bude udělován popelec. 

*Drahotuše – sbírka na mimořádné výdaje za elektřinu v kostele. 

*Postní almužna – ve všech kostelích budou k rozebrání pokladničky.  

* Pod IL na našich stránkách si můžete přečíst pastýřský list, který je dnes čten. 

*V pátek kněží odjíždějí na dovolenou. Pamatujte na ně v modlitbě. V potřebných záleži-

tostech se obracejte na kněze v okolí,příp. přes pastoračního asistenta,viz níže. 

Příští neděli: *Sbírka ve farnostech je věnována na opravy.  

*Srdečně jste zváni na pouť ke sv. Josefovi ve Slavíči. Mši sv. v 15h bude  

slavit P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci v diecézi. 

*Mše sv.na „drahotušsku“ slaví P.Petr Bulvas,na „jezernicku“ P.Pavel Jombík 
 

 

Postní duchovní obnova v Drahotuších od pátku 14.3. do soboty 15.3. 

Povede P. Petr Bulvas, - začátek  Pá  16h sv. smíření, 17h mše sv., 17:45 přednáška, pak 

příp. rozhovory s knězem. So 8:00 mše sv.,8:45 přednáška,adorace,sv.požehnání. FARKA 

Kontakty na kněze v okolí, náboženství aj. v době kněžské dovolené 

* Fara Hranice: 581 601 667 (P. Jiří Doležel, P. Stanislav Trčka), Lipník n.B.581 771 358 

(P. Martin Mališka), Osek n.B. 581 793 136 (P. Pawel Bilinski) 

*Náboženství: Všechny výuky náboženství zůstávají i v časech jen v Partutovicích bude 

mimořádně po oba týdny v úterý – mladší 13:20, starší 14:15 

*Mše svaté o slavnostech, jak bylo uvedeno v minulých IL a bude připomenuto v příštím. 

*Středeční adorace v Drahotuších – zůstanou zachovány  18:30 - 19:00 

*Společenství evangelizačních buněk a ostatní společenství – schází se, jak jsou zvyklí. 

*Společenství seniorů aj. nabízím setkání v po 17.3. v 17h u filmu z loňského divadla 

„Dva mudrci z východu“ * Pastorační asistent bude na faře v Drahotuších mimo výuku 

náboženství takto: Po a Út do 11:30, St jen do 9:30 a večer, Čt a Pá od 9:15 dále. Vojta 

Infolist 9.3. 2014 z 1. neděle postní  farností 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Sbírka použitého ošacení a domácích věcí v Hrabůvce 

O.S.Diakonie Broumov 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 
 

Charita Hranice spolu se všemi far-

nostmi našeho děkanátu organizuje 

v postní době Postní almužnu - 

dobrovolnou duchovní formaci jednotlivců a rodin, věřících i sympatizantů. Jde o návrat k 

starobylé postní tradici – almužně. Peníze za požitky, které si lidé během postu odřekli, 

mohou vložit do postních pokladniček. Tyto prostředky pak  místní farnost skrze Charitu 

použije na pomoc potřebným. Účelem akce je, aby farnost ve spolupráci s místní Charitou 

společně vytipovaly potřebné lidi ve svém okolí, kterým výnos postní almužny pomůže. 
 

Děkanátní setkání mládeže 

Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království (Mt 5,3). V sobotu 12. 4. 

8:30—16:00 fara Drahotuše. Vstupné: 30 Kč. 8:30 Registrace na faře v Drahotuších, 

9:00 Mše svatá, 10:00 Workshopy - Bible a věda - biblické tance - film Most, 12:00Oběd, 

od 13h volný program - stolní fotbal - společenské hry – volejbal - možnost svátosti 

smíření a mnoho dalšího, 15:00 Průvod od kostela ke kapli. Těší se 

Animátoři děkanátu Hranice. Info: lenkamlcak@gmail.com 
 

Ministrantský turnaj ve florbale 

Hra byla skutečně radostná a slušná, panovala radostná atmosféra. Hráčů 

bylo 45, mužstev 7. Pořadí od konce: Jezernice-Lou.-Podh.,Partutovice,Střítež, Ústí,  

3. Hustopeče II, 2.Hustop. I, 1. Drahotuše. Ministranti při mši svaté byli též akční. Díky 

moc všem, kteří pomáhali s organizací také při turnaji, docela to odsýpalo.Vojta 
 

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   

 

Pozvánky z Jitřenky* Plán akcí na březen  

Po10.3. 
8:30 klub maminek + MM 

Po 24.3. 
8:30 klub maminek + MM 

17:30 Setkání pro ženy 17:00 Taneční pro ženy 

St 12.3. 17:00 modlitby matek Út 25.3. 16:00 klub rodičů s katechezí 

Čt 13.3. 15:00 Tvoření náctiletí  

St 26.3. 

9:00  kl.maminek s besedou 

Po 17.3. 
8:30 klub maminek + MM 17:00 Modlitby matek 

17:00 Taneční pro ženy 17:00 Večer pro manželství 

Út 18.3. 17:00 Kav. s bibl. tanci Čt 27.3. 15:00 Tvoření pro rodiny 

St 19.3. 9:00  kl.maminek s besedou 28.-30.3. 17:30 Modlitební triduum MM 

So 22.3. 15:30 T-club 
Po 31.3. 

8:30 klub maminek + MM 

 cprhranice@ado.cz 17:00 Taneční pro ženy 

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:lenkamlcak@gmail.com
mailto:cprhranice@ado.cz
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


 Pastýřský list pro první neděli postní 2014 

Drazí bratři a sestry, milé děti, 

už máme za sebou několik měsíců Roku rodiny. Pokud jste přijali mou adventní 

výzvu, udělali jste v rodinách společnou zkušenost s modlitbou, se společným 

otevřením se Bohu. O Vánocích jsme přidali cvičení vzájemné lásky. Modlitba nás 

otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujeme, umožňuje zkušenost 

Boží blízkosti, radostnou vánoční atmosféru po celý rok. Nyní jsme vstoupili do 

doby velkého postu, kterým se připravujeme na Velikonoce, na dar vykoupení.  

Z první knihy Mojžíšovy jsme slyšeli o prvním hříchu, o největší katastrofě 

lidských dějin, kdy člověk neposlechl Boha, ba jednal, jako by Boha nebylo, jako 

by ho nepotřeboval. Sám si začal hrát na Boha, který rozhoduje o dobru a zlu. Lidé 

pak brzy poznali, že život bez Boha je životem bez lásky a bez naděje. Život v 

hříchu bere svobodu i radost, dokonce zatemňuje rozum, takže člověk spoutaný 

hříchem jedná nerozumně a škodí sám sobě i těm, které má rád. Tu zkušenost má 

každý z nás, v malém či velkém to známe z našich rodin i z celé společnosti. Kolik 

rodinných tragédií začalo hloupým hříchem, který přivolával další hříchy a 

spoutával srdce, oslaboval vůli a vedl k špatnému rozhodování? 

Lidská vina však probudila Boží milosrdenství. Kristus přišel jako Zachránce a 

velmi draze za nás zaplatil. Sám nevinný umírá jako smírná oběť na kříži, zrazený, 

opuštěný, odepsaný jako vyvrhel bez práva na lidskou čest. Takovou cenu chce 

Kristus dobře využít. Touží odpustit každý hřích a uzdravit každé duchovní 

zranění. Naše viny přitahují jeho uzdravující milosrdenství. Ukažme mu svá 

zranění, aby je uzdravil. Dejme si práci a najděme všechna svá pochybení, 

abychom je nechali uzdravit. Všimněme si i těch chyb, které zranily vzájemné 

vztahy v rodině, nebo kterých jsme se dopouštěli společně. Když manželé otevřou 

evangelium a nechají na sebe působit Kristovo živé slovo, jejich sebedůvěra se 

rychle vytratí. Buď knihu odloží, nebo dojdou k přesvědčení, že hřeší, a začnou 

dělat pokání. To znamená: odvrátí se od pouze lidských hodnot, které je ovládají, a 

obrátí se k Bohu. Protože se jim to nedaří, nemohou být na sebe pyšní; budou se 

proto obracet na Krista Spasitele a dovolávat se jeho milosrdné lásky. K tomu 

potřebují odvahu, protože obyčejně se bojíme, že evangelium naruší naše pohodlí. 

Když překonáme námitky, odpor a strach, sejdeme se v pokoře před Spasitelem a 

společně zakusíme dotek Boží lásky, zázrak uzdravení.1 Postní doba zve celé 

rodiny k přijetí svátosti smíření. Připravte se na ni společně! A nezapomeňte se 

omluvit i jeden druhému dřív, než půjdete ke zpovědi. Bude to možná těžké, ale 

pak budete moci jeden druhého vidět úplně nově. A pak: co odpustíte, už nikdy 

nepřipomínejte. Ani Bůh nepřipomíná, co odpustil. Komu je odpuštěno, je čistý. 

Přesto může být někdy těžké milovat druhého, když vidíme jeho opakované chyby. 

Svatá Terezička říkávala: Nemůžeš-li milovat člověka pro jeho zlobu, miluj Krista 

v jeho srdci, který tam trpí jeho zlobou. Potěš Krista tím, že poneseš jeho bolest 

tiše s ním.  



Zdá se ti někdy, že jsi už miloval dost, a chceš přestat? Podívej se na 

Ukřižovaného. On sice umírá, ale hřích ho nepřemohl. On miluje až do posledního 

dechu, modlí se za odpuštění pro ty, kteří ho ukřižovali. Ještě dýcháš? Tak miluj. 

Myslíš, že to máš těžké? Na kříži to bylo těžší. Od Roku víry je snad v každé naší 

rodině kříž. Využij každého pohledu na kříž k povzbuzení své lásky. Řekni 

Ukřižovanému, že se mu chceš aspoň trochu v lásce podobat, a popros ho o 

pomoc, o schopnost dál milovat. 

Kdo se dnes rozhodne, že už miloval dost, rozhodl o smrti lásky. Zítra se už jen 

smíří s tím, že nemiluje. V čem spočívá usmíření? Základním krokem je: 

nerozhodnout se nemilovat. Chybu přiznat před manželem, manželkou (u chyb 

neznámých je to trochu jinak), odsoudit se a požádat o odpuštění. Takový projev 

pokory je velkým důkazem lásky. Někteří si od svatby umínili, že neusnou bez 

usmíření, protože na tom závisí budoucnost jejich lásky. V jedné takové rodině se 

stalo, že po třech letech manželka odmítla dát manželovi polibek na dobrou noc. 

Manžel beze slov klekl k posteli a začal růženec. Byl přesvědčen, že situace je 

vážná. Žena věděla, že by byl schopen se modlit celou noc. Třetí desátek ho už 

dokončit nenechala. 

Manželé se v době začátku své lásky domnívají, že jejich láska je silná a 

nezranitelná. Po čase svou domýšlivost musí přiznat. Ke své lásce totiž potřebují 

Boha. Bez něho se zlu neubrání. Bez něho si svá selhání lásky nebudou umět 

dlouho odpouštět. 

V Roku rodiny chceme nejen udělat něco pro rodinu, ale chceme se snažit 

společně jako rodina. Manželství je příležitost jít k Bohu společně. To také 

znamená nést společně naše kříže. Jak říká apoštol Pavel: Neste břemena jeden 

druhého. Rodina patří k sobě. I závod o věčnou spásu běží rodina společně jako 

tým. Proto jeden druhému pomáhá, povzbuzuje, ulehčuje, když je potřeba. Silnější 

táhne svým příkladem ty slabší, aniž by se vyvyšoval. 

Drazí manželé, rodiče i děti, 

vstupme společně do postní doby, pomozme si navzájem na cestě ke svatosti. Nic 

nevzdávejme proto, že jsme slabí. Kristus nabízí pomoc. Najděme všechny své 

rány a ukažme je Božímu milosrdenství. Odpuštění přináší naději. A pohled na 

kříž ať nás vždy povzbudí k lásce, která je věrná, která miluje až do konce, která se 

nevzdává. Nelekejme se, když přijde pokušení. I Krista pokoušel ďábel, když se 

čtyřicet dní jen modlil a postil. Ďábel nepokouší ty, kteří jsou už jeho. Zato doráží 

na ty, kteří se rozhodli vydat se za Kristem. V pokušení zůstaňme klidní, ale 

rozhodní. Pokaždé opakujme jako Ježíš na každé pokušení své jasné NE. Buďme 

jistí, že Bůh je nesrovnatelně silnější než celé peklo. S jeho pomocí zvítězíme. 

Jeho milosrdenství je zárukou naděje. Kráčejme společně postní dobou k 

velikonočnímu vítězství. 

Denně na Vás myslím v modlitbě a každému z Vás žehnám.             arcibiskup Jan 
 



Mše svaté v březnu v době kněžské dovolené ve farnostech - změny 
* Na sv. Josefa – P. Zdeno Vavro 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“  
 

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 
 

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); 

Minikoloběžky My se práce 3.-9.8.(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 

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   

8:00 Jezernice  

Po mši sv. – průvod k misijnímu kříži 

 

9:30 Partutovice   

9:30 Loučka   

11:00 Potštát   

11:00 Podhoří   

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 

    

ČT 20.3. --- --- --- --- 

PÁ 21.3. --- --- --- --- 

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


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

NE 23.3. 

 

3. postní 

 

 

 

7:50 Drahotuše   

8:00 Jezernice   

9:30 Partutovice   

9:30 Loučka   

11:00 Potštát   

11:00 Podhoří   

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 

 

 

 

 

 

 

 


