
        

                          
  
 
 

     
 
                              

                          Bože Otče, tys poslal světu svého Syna a svatého 

Ducha, a zjevils tak lidem tajemství svého vnitřního života; dej 

nám, abychom toto tajemství v pravé víře vyznávali, abychom 

hlásali jedinou věčnou slávu a klaněli se společné svrchované 

moci jediného božství ve třech osobách.  
 

1. čt.: Ex 34,4-9; 2. čt.: 2Kor 13,11-13; Evang.: Jan 3,16-18 
 

Dan 3,52-56    
Chvályhodný  

a svrchovaně velebený navěky  
 Po 16/6 Út 17/6 St 18/6 Čt 19/6 Pá 20/6  So 21/6 Ne 22/6 

Drahotuše 18:00 7:40 --- --- 18:00 Radíkov 18:00 7:50 

Jezernice 17:45 --- --- 17:45 --- --- ▼▼▼ 

Loučka --- --- 17:30 --- --- --- ▼▼▼ 

Partutovice --- --- --- 16:30 6:45 19:00 ◄▼▲ 

 Potštát  --- --- 17:00 --- --- --- 15:00 

Podhoří --- 18:00 --- --- --- --- 10:30 

Cír. školy:Drahotuše 2,5; Partutovice 1,8; Potštát 2,6; Jezernice 0,8; Loučka1,2; Podhoří 1 

Dnes: *Sbírka při mší sv. je věnována na opravy. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. 

*V Loučce bude mše sv. v 9:30 u kaple sv. Antonína, kde slaví pouť. 

*Ve farnosti Partutovice přistoupí při mši svaté (mimořádně v 11:00)  

  k prvnímu  svatému přijímání Zbyněk Hercík, David Polák a Radana Lochmanová. 

*Zveme Vás na malou pouť do Boňkova k Nejsvětější Trojici. Pobožnost bude ve 14:30 

*Také jste zváni na posezení s Luckou, která se opět po roce vrátila z Francie. 

Své zážitky ráda sdělí v 16h na faře v Drahotuších. Překladatel,otec Petr,zajištěn. 
 

V týdnu a příští neděli 

*Setkání modlitebního společenství – v pondělí v 18:45 na faře v Drahotuších 

*Slavnost Božího Těla – ve středu v 17:30 v Loučce  

(v Potštátě bude feriální), ve čtvrtek v 16:30 v Partutovicích  

a v 17:45 v Jezernici. V ostatních farnostech se překládá na neděli. 

*Mimořádná nedělní mše sv. – v Partutovicích bude v sobotu v 19:00 ze 12. neděle, slavit 

ji bude P. Pavel Jombík, v Radíkově bude také z 12. neděle v mezidobí.  

*Všichni jste srdečně zváni k oslavě Božího Těla i s průvodem k 4 oltářům 

v obcích. 7:50 mše sv. v Drahotuších, pak průvod, 10:30 v Podhoří a 15h 

v Potštátě. Všude organizují Boží Tělo farníci dle domluvy, jak již je obvyklé.  
 

Neděle 29. června (přespříští neděle)  
*Mše sv.obvykle zaměřeny pro děti, církev bude slavit apoštoly Petra a Pavla. 

*V Jezernici při mši sv. v 8:00 přistoupí k prvnímu svatému přijímání Zuzana 

a Tereza Pírkovy. Jste srdečně zváni na tuto významnou událost pro místní církev. 

*Mimořádně není mše sv. v Potštátě, ale v 11h v Lipné, při pouti k Narození sv.J. Křtitele.  
 

Nedělní volejbal na faře v Drahotuších: začátky se počínaje dneškem posunují na 17h. 

Infolist 15. 6. 2014 ze Slavnosti Nejsvětější Trojice 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Církevní restituce 

Mnozí farníci i nefarníci se zajímají o to co se s nimi děje a v jakém jsou stavu. Otec 

arcibiskup doporučuje číst od lednového čísla časopis Oldin, který je v každém  kostele, 

neboť v každém čísle jsou k restitucím podávány aktuální informace. o.Radomír 
 

Organizační setkání k farnímu táboru 17.-23.8. v Rychnově na Moravě 

*Stav přihlášek je asi v polovině kapacity. Srdečně zveme další děti, které chtějí zažít 

dobrodružství prvních křesťanů, až na pomezí Čech a Moravy. Přihlášení dostanou 

informace do 1.7. Přihlášky na faře v Drahotuších a na http://farka.antiochia.cz  

*Zveme vedoucí, kteří s námi chtějí spolupracovat na programu ke schůzce v pátek 

20.6. v 19:50 v Drahotuších na faře. Program bude již předchystaný a společně ho 

doladíme i o další nápady. o. Radomír, o. Petr, Vojta 
  

Studentská mše v Hranicích – pá 20.6. již v 19:00 – Hl. celebrant P. Radomír Šidleja 

Všichni mladí jsou srdečně zváni po prožitém adoračním dni v Hranicích. Animátoři 
 

Slavnostní koncert k výročí 250 let od posvěcení far. kostela v Hranicích 

V úterý 24. 6. v 18:30 vystoupí: Alfréd Strejček-recitace, Dalibor Hrda-sólista opery 

Slezského divadla Opava, Josef Vacula-varhany. Srdečně zve M. Brázdová. 
 

Prosíme majitele či autory zajímavých fotografií ze života našich farností 

Potřebujeme co nejdříve fotky do připravovaného kalendáře na r.2015. Děkujeme. Farka 
 

Pozvání na ekumenickou bohoslužbu 

Jáhen CČSH Vlastimír Haltof a duchovní ČCE, CB i naši Vás srdečně zvou k již tradiční 

ekumenické bohoslužbě na sv. Cyrila a Metoděje v Husově sboru v Drahotuších v pátek 

4.7. od 16:00. Po bohoslužbě bude společné posezení kolem kostela. FARKA 

Pěší pouť z Krakova do Čenstochové  

P. Pawel Zaczyk (kaplan ze Šternberka) Vás zve od úterý 5. 8. do pondělí  

11. 8., délka trasy cca 150 km (denně 25 km). Cena je 1.400 Kč (studenti 

1.300Kč). Zahrnuje cestovné do Polska a zpět, cest.pojištění a org.náklady. 

První den navštívíme Łagiewniky a novou baziliku sv. Jana Pavla II. a 

prohlédnout  si starý Krakov. Do Polska a zpět pojedeme autobusem z 

Přerova. Přihlásit do konce července. P. Pawel Zaczyk, 736139264, pawelzaczyk@onet.eu  

nebo P. Jan Šimoník, jansimonik@seznam.cz  Podrobné info také na www.kyjov.dekanat.cz  
 

Jáhenská a kněžská svěcení v katedrále sv. Václava v Olomouci 

Jáhenské v sobotu 21. 6. v 9.30 z rukou otce biskupa Josefa Hrdličky: Mgr. Zdeněk Mlčoch 

z Rataj, Mgr. Ing. Josef Slezák z Březnice, Vilém Pavlíček z farnosti Svitavy, Mgr. Pavel Ma-

cura ze Zlína – Jižní Svahy. Pro provincii kapucínů v ČR Br. Cyril Josef Komosný OFM Cap. 

Kněžské v sobotu 28. 6. v 9.30 od otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera: Mgr. Frant. 

Ponížil ze Sobotína a Mgr. Karel Skočovský, Ph.D. ze Slušovic. Do jáhenské a kněžské 

služby vyprošujme kandidátům svěcené hojnost Božích milostí. FARKA 
 

Nepřítomnost kněží ve farnostech v době prázdnin 

*Bečvou a Moravou na Velehrad – 30.6.-3.7.  P+R; Antiochia v Rejcharticích 5.-19.7. P; 

Konference Charismatické obnovy Brno10.-12.7. R; My se práce nebojíme „Potštátsko“ 3.-

9.8. R; Cyklopouť Slovensko 11.-16.8. P+R; Farní tábor  Rychnov 17-23.8. P+R 

*Prosím o zohlednění těchto termínů i při plánování úmyslů mší sv. Příspěvky do IL pište, 

prosím, do čtvrtka před nedělí, protože ani pastorační asistent není všudypřítomný. Vojta 
 

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://farka.antiochia.cz/
mailto:pawelzaczyk@onet.eu
mailto:jansimonik@seznam.cz
http://www.kyjov.dekanat.cz/
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


 

Prázdninové akce pro děti a mládež 
* My se práce nebojíme pro kluky 12-17let – 3.-9.8. přihlášky po projevení zájmu 

* Farní tábor v Rychnově na Moravě – 17.-23.8. přihlášky jsou na stránkách Farky 

* Antiochia A: 5.-19.7., B: 18.7.-2.8., C: 1.-16.8., D:15.- 30.8. přihlášky:  antiochia.cz 

 

 

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 


