
Vstup.evangelium: 

Mt 21,1-11 

1. čt.: Iz 50,4-7 

2. čt.: Flp 2,6-11 

Evang.: Mt 27,33-54 

        

                          
  
 
 

     
 
 

                           Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal svého Syna: stal se  

člověkem, ponížil se a byl poslušný až k smrti kříže; dej, ať také my za  

všech okolností konáme tvou vůli, abychom tvého Syna následovali  

a měli účast na jeho vzkříšení.  
 

Ž 22Bože můj, Bože můj,  

proč jsi mě opustil?  

 Po 14/4 Út 15/4 St 16/4 
Čt 17/4 

„Zelený“ 

Pá 18/4 

„Velký“ 

 So 19/4 
Vel.vigilie 

Ne 20/4 

Drahotuše 18:00 7:40 18:30 ad 16:00 16:00 21:00 7:50 

    Sv. Anna 9:00 KC   

Jezernice 17:45 --- --- 18:30 18:30 18:30 8:00 

Loučka --- --- 17:30 --- --- --- 9:30  

Partutovice --- --- --- 19:00 19:00 18:30 9:30 

 Potštát  --- --- 17:00 17:30 17:30 22:30 11:00 

Podhoří --- !19:00! --- 17:00 17:00 21:00 11:00 
 

Dnes: Je Květná s žehnáním ratolestí a Matouš.pašijemi.*Sbírka na opravy.   

* V drahotušském kostele svátost smíření 14-16h. Ostatní farnosti viz níže. 

* V 16:30 jste zváni na drah.faru na audio-video o expedici na Tenerife. 

V týdnu: *Je svatý týden. Domluví se nácvik ministrantů na třídenní  

Pondělí:  Drahotuše – po mši sv. na faře setkání seniorů 

Středa:  Drahotuše – 18:30 adorace evangelizačních buněk  

Zelený čtvrtek: *Olomouc – 9:30 missa chrismatic; i ministranti jsou zváni. 

*večer – mše sv. na památku poslední večeře Páně – v Drahotuších (možná i 

v Partutovicích) tradičně s obřadem mytím nohou. 

*po mši svaté by měla být alespoň kratičká adorace v getsemanské zahradě 

Velký pátek: *Začíná novéna k Božímu milosrdenství., den přísného postu 

* Drahotuše, sv. Anna – 9:00 tradiční velkopáteční křížová cesta 

*Po velkopátečních obřadech začíná adorace u Božího hrobu. Bude probíhat dle 

zvyku ve farnostech až do bílé soboty. Sbírka u Božího hrobu je na Svatou zemi.  

*Od velkopát. obřadů až do velikonoční vigilie se nekoná žádná liturgie, je posvátné ticho. 

Příští neděle: *Slavíme slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Boží hod velikonoční. 

*Sbírka o této neděli bývá tradičně věnována na kněžský seminář. 

Adorační den farnosti Partutovice v pátek 25.4.  

Je již připraven rozpis adorací, na který se již můžete zapisovat. Čas od 12:30 do 15:30 

především farníci, kteří jsou „sami“, od 15:30 se zapisují rodiny, tj. rodiče, prarodiče, děti 

(např. Voldánovy, Haitlovy, Remešovy…). V 17:00-18:30 bude probíhat adorace dětí a 

rodičů, kteří navštěvují na ZŠ náboženství, ale i tam ať se napíší rodiny. V 19:30 bude mše 

svatá a po ní na faře táborák. Jste srdečně zváni. Vojta  
 

Infolist 13.4. 2014 z Květné neděle farností 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Rozpis svátostí smíření před Velikonocemi 

Drahotuše: ne(dnes)14:00-16:00 P.Bilinski; Partutovice ne(dnes)14:00-15:00 Jezernice: 

po 17:15-17:45 P.Mališka, Potštát: út 16:00-17:00 P. Vavro; Lipník: út 16:00-18:00 

(5kněží); Podhoří: út 19:00 mimořádně mše sv.i svát.smíření; Loučka: st 16:45 P.Bilinski 
 

Velikonoční úklid kostela v Drahotuších 

Žádáme ochotné ženy i muže o pomoc při generálním velikonočním úklidu ve středu 16.4. 

v 15h. Bude se též přenášet „Boží hrob“. Předem děkujeme všem ochotným. M.Těšíková 
 

Krabičky postní almužny 

Pokud jste nepřinesli dnes v obětních darech, můžete je přinést do středy na faru.FARKA 
 

Pouť na Svatý Hostýn v neděli 27.4.  

odjezd v 9:10 z Drahotuš, nám. Již se můžete zapisovat v kost.v Drahotuších. Ing. J. Těšík 
 

Za prameny pohádek 

Letní tábor po záštitou o.s.Sarkander 2.-9.8. 2014 v Velkém Újezdě. Cena do 1.700Kč. 

Přihlášky a info Anna Obořilová, hl. vedoucí – Oborilova.A@seznam.cz  Michaela 

Petrášová – Petrasova31@seznam.cz  - přihlášky  do konce června  
 

Připomenutí farního tábora 

Milí rodiče a děti! Tentokrát Vás zveme na faru velikosti zámku v krás- 

ném okolí Moravské Třebové, kde je také mnohé k  prozkoumání. Ne 17. 8. od 13:30 na 

faře v Drahotuších, dále vlakem - So 23.8. večer - fara v Rychnově na Mor. - cena: 800 Kč 

+ jízdné 150Kč Hl.vedoucí: o.Radomír a o.Petr https://www.signaly.cz/farni-tabor-4  
 

Naučte se s námi pomáhat  Caritas – vyšší odborná škola sociální Olomouc.  
Vzdělávací programy: Charitat.a sociální práce, Soc. a humanitární práce. 3 roky studia – 2 

tituly Bc.+Dis., 790h praxe v ČR i v zahraničí, 200 spolupracujících organizací ve 40 

zemích, 100% uplatnění. Přihlášky do 30.4. (i pro bakalářské studium) www.caritas.vos.cz 

Charitní koncert vážné hudby v Lipníku nad Bečvou 

Charita Hranice pořádá v neděli 27. 4. v 17 h v kostele sv. Fr. Serafínského 

koncert vážné hudby. Zazní skladby světových hudebních skladatelů z ob-

dobí baroka (G.F.Händel, J.S.Bach..) i současnosti (P.Rose,M.Zahnhausen..) 

v podání místních zpěváků a hudebníků. Vstupné je dobrovolné. 
 

O svátosti smíření (Valentino Salvoldi) 

* Jedním z nejzávažnějších a nejrozšířenějších hříchů, do něhož s různou intenzitou upa-

dáme, je hřích opomenutí a nedbalosti o dobro, které bychom mohli a také měli vykonat.  

* Bible nám nepřipomíná hříšnost proto, aby nás tím pokořovala, ani proto, aby nám to 

drtilo kosti, nýbrž proto, aby nám pomohla uvědomit si čirou milostivost odpuštění.  

* Znám tři způsoby, jak pečovat o svou spásu: jako otrok, jako kupec, jako syn. Otrok 

jedná ze strachu před trestem. Kupec myslí na svůj zisk. Ty se ale povznes na úroveň syna, 

a proto uctivě miluj nebeského Otce. * Když se zahledíme před sebe do budoucnosti, mů-

žeme, za předpokladu, že milujeme život, milovat také svou smrt, což bude hodina našeho 

definitivního narození. * Jakmile si křesťan uvědomí,co všechno v jeho životě působí Bůh, 

spontánně to v něm vyvolá touhu, aby Bohu vzdával díky a velebil ho. * Ve zpovědnici se 

obnovuje tajemství Kristovy smrti a jeho vzkříšení, což je pro kajícníka pravý zdroj života, 

neboť není souzen a zavrhován, nýbrž je zahrnut milostivou láskou našeho Vykupitele. 
 

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 

https://www.signaly.cz/farni-tabor-4
http://www.caritas.vos.cz/
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


 

Adorační den farnosti Partutovice pátek 25.4.2014 
 

12:30 – 13:30 

 

 

  zahájení 

13:30 – 14:30 

 

 

   

14:30 – 15:30 

 

 

   

15:30 – 16:00 

 

 

  Adorace rodin 

1. rodina 

16:00 – 16:30 

 

 

 2. rodina 

16:30 – 17:00 

 

 

  3. rodina 

 

17:00 – 17:30 

 

 

 Starší děti ZŠ 

Vede o. Petr 

17:30 – 18:00 

 

 

  „Boží kapela“ 

Vede o. Petr 

18:00 – 18:30 

 

 

 Mladší děti ZŠ 

Vede br. Vojtěch 

18:30 – 19:00 

 

 

  4. rodina 

 

19:00 – 19:30 

 

 

 5. rodina 

zakončení 

 

19:30 Mše svatá 
 

 

 

 



 

Výstava o Janu XXIII. a Janu Pavlu II. v Olomouci 

Expozice „Jan XXIII. / Jan Pavel II. – Dělníci na vinici Páně“ u příležitosti jejich 

svatořečení 27. 4. a propojuje tři unikátní objekty na území města. Hlavní část expozice je 

prezentována v kryptě katedrály. Zbylé dvě skromnější části lze shlédnout v Arcibiskupském 

paláci a ve vstupu baziliky P. Marie na Sv.Kopečku. Slavnostní zahájení za účasti arcibiskupa 

Jana Graubnera v pátek 25. 4. od 17.00 v kryptě katedrály. Všechny tři expozice budou 

přístupné až do 28. 9., a to dle otevírací doby a řádu jednotlivých objektů.  Martin Kučera 

Pozvánky z Jitřenky  

Út 1.4. 18:30 Modlitby manželek St 16.4. 9:00 klub maminek s besedou 

St 2.4. 9:00 Klub maminek s besedou Út 22.4. 16:00 klub rodičů s katechezí 

4.-6.4. Víkend pro matky a dcery 

St 23.4. 

9:00 klub maminek s besedou 

Po 7.4. 
8:30 Klub maminek + MM 17:00 modlitby matek 

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

Út 8.4. 16:00 klub rodičů s katechezí Čt 24.4. 15:00 Tvoření náctiletí  

St 9.4. 
9:00 klub maminek s besedou 

Po 28.4. 
8:30 klub maminek + MM 

17:00 modlitby matek 17:00 Taneční podvečer pro ženy 

Čt 10.4. 15:00 Velikonoční tvoření Út 29.4. 18:30 Modlitby manželek 

Po 14.4. 
8:30 klub maminek + MM St 30.4. 9:00 klub maminek s besedou 

17:00 Taneční podveč.pro ženy www.cpr-jitrenka.webnode.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, 

http://www.cpr-jitrenka.webnode.cz/


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 
 

Dopis papeže Františka všem rodinám. 
Drahé rodiny, 

stojím na prahu vašeho domova, abych s vámi hovořil o jednom setkání, které se, jak 

známo, bude konat letos v říjnu ve Vatikánu. Jde o mimořádné valné zasedání biskupské 

synody svolané proto, aby se prodiskutovalo téma „Pastorační výzvy pro rodinu v rámci 

evangelizace“. Právě dnes je církev povolaná hlásat evangelium tím, že čelí i novým 

pastoračním potřebám, které se týkají rodiny. Do tohoto významného setkání je zapojen 

celý Boží lid, biskupové, kněží, zasvěcené osoby a věřící laici z místních církví na celém 

světě. Všichni se na jeho přípravě aktivně podílejí konkrétními připomínkami 

a nepostradatelným přínosem modliteb. Více než kdy jindy je podpora modlitby nezbytná 

a důležitá zejména z vaší strany, drahé rodiny.  Toto synodní zasedání se totiž bude zvlášť 

věnovat vám, vašemu povolání a poslání v církvi a společnosti, problémům manželství, 

života rodiny, výchovy dětí a roli rodin v poslání církve. Takže vás prosím, abyste 

intenzivně prosili Ducha Svatého, aby dal světlo synodním otcům a aby je vedl v jejich 

náročném úkolu. Jak víte, po tomto mimořádném synodním zasedání bude po roce 

následovat řádné zasedání, které je pokračováním v tématu rodiny. V této souvislosti se ve 

Filadelfii v září 2015 uskuteční i Světové setkání rodin. Modleme se tedy všichni společně, 

aby těmito událostmi církev vykonala opravdovou cestu rozlišování a osvojila si 

odpovídající pastorační prostředky, aby rodinám pomohla čelit současným výzvám ve 

světle a síle, vycházejících z evangelia.  

Tento dopis vám píšu v den, kdy se slaví svátek Uvedení Páně do chrámu. Evangelista 

Lukáš vypráví, že Panna Maria a svatý Josef v souladu s Mojžíšovým zákonem přinesli do 

chrámu dítě, aby je obětovali Hospodinu, a že dva staří lidé, Simeon a Anna, pohnuti 

Duchem Svatým, jim šli vstříc a poznali v Ježíši Mesiáše (srov. Lk 2,22-38). Simeon ho 

vzal do náručí a děkoval Bohu, protože konečně „uviděl“ spásu; Anna přes pokročilý věk 



najde novou sílu a začne všem vyprávět o dítěti. Je to nádherný obraz: mladí rodiče a dvě 

staré osoby se setkají díky Ježíši. Ježíš opravdu umožňuje setkání a sjednocení generací! 

On je nevyčerpatelný pramen takové lásky, která překonává každou uzavřenost, osamělost 

a zármutek. Na vaší rodinné cestě sdílíte mnoho krásných okamžiků: jídlo, odpočinek, 

domácí práce, zábavu, modlitbu, cestování a poutě, skutky solidarity… Ovšem, chybí-li 

láska, chybí radost. A tu pravou lásku nám dává Ježíš: nabízí nám své Slovo, které nám 

poskytuje světlo na naší cestě; dává nám chléb života, který je nám oporou při každodenní 

námaze na naší cestě. 

Drahé rodiny, vaše modlitba za biskupskou synodu bude vzácným pokladem, který obohatí 

církev. Děkuji vám a prosím vás i o modlitby za mne, abych mohl sloužit Božímu lidu 

v pravdě a lásce. Ať vás všechny stále provází ochrana blahoslavené Panny Marie 

a svatého Josefa a pomáhá vám, abyste kráčeli sjednoceni v lásce a vzájemné službě.  

Ze srdce prosím o Boží požehnání pro každou rodinu. 

 

Ve Vatikánu 2. února 2014 

Slavnost Uvedení Páně do chrámu 
FRANTIŠEK 
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