Infolist 22. 6. 2014 - 12. týden v mezidobí; Těla a Krve Páně
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří
Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a
ve svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme památku
tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na tvé oběti stále
přinášela ovoce vykoupení.
1. čt.:Dt 8,2-3.14b-16a ; 2. čt.:1 Kor 10,16-17; Evang.:Jan 6,51-58
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Jeruzaléme, oslavuj Hospodina!
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Na opravy:Drahotuše 2,8; Partutovice 1,6; Potštát 5; Jezernice1,1; Loučka 2,2; Podhoří
Dnes: *Slavíme slavnost Těla a Krve Páně. Po mši sv. bude vždy eucharistický průvod ke
4 oltářům v obci. Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace této slavnosti.
*Otec Radek má narozeniny. Kéž mu Pán žehná v jeho kněžském i osobním životě.
*v sobotu večer v Partutovicích a Radíkově a v neděli tam, kde se neslaví Slavnost Těla a
Ž69
Krve Páně je 12. neděle v mezidobí.
Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce!
V týdnu:* předprázdninové setkání seniorů – v pondělí po mši sv. v Drahotuších
*250 let od posvěcení kostela v Hranicích koncert v úterý v 18:30 Alfréd Strejčekrecitace, Dalibor Hrda-sólista opery Slezského divadla Opava, Josef Vacula-varhany.
* poslední náboženství a zakončení školního roku – ve čtvrtek v 17:30 v Partutovicích
bude na farním dvoře táborák. Při poslední hodině dostanou vysvědčení z náboženství.
* v pátek slaví církev Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, nekoná se žádný půst.
Příští neděle: *Mše sv.obvykle zaměřeny pro děti, církev bude slavit sv. 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 posunuly na 17h.
Pozvání na ekumenickou bohoslužbu v husitském kostele v Drahotuších ke sv. C+M
Ve čtvrtek na společném setkání duchovních bude připravena
bohoslužba. Jste v pátek 4.7. v 16:00 srdečně zváni. FARKA
Kněžská svěcení a primice
V sobotu 28.6. budou vysvěceni ve svých katedrálách noví kněží:
1 v Praze, 2 v Olomouci v 9:30, 2 v Ostravě a 6 v Brně. Více o
nich a o jejich primicích: http://www.primice.cz/sveceni/

POUTĚ, HODY A DUCHOVNÍ AKCE NAŠICH FARNOSTÍ O PRÁZDNINÁCH
*Mše svaté k sv. Cyrilu a Metoději: pá 4.7.: Potštát 18:00, Podhoří 19:00 a Partutovice
19:15; so 5.7.: Drahotuše 7:50, Jezernice 8:00, Loučka u Lipníka 9:00 a Velká 18:00
*Malá pouť v Kyžlířově – v neděli 6.7. ve 14:30 v kapli Navštívení PM – pobožnost
*Výročí posvěcení kostela sv. Vavřince – drahotušský kostel byl posvěcen 19.7.1810.
Mše svatá k tomuto výročí bude v neděli 20.7. v 7:50 ve farním kostele v Drahotuších.
*Boškov – pouť ke sv. Marii Magdaleně – v neděli 20.7., mše svatá v 11:00. Je to zde
jediná mše v roce. Můžete využít příležitosti a navštívit tento málo známý kostel.
*Pouť ke sv. Anně v Drahotuších 27. července, mše sv. v 10:00
*Adorační den farnosti Drahotuše – čtvrtek 31.7. od 9:00 do 19:00
1x za rok má každá farnost svůj adorační den. Čas, kdy se můžete zastavit v kostele a
spolu s modlícími se věřícími odevzdat Bohu své radosti, starosti i problémy.
*Hody ke sv. Vavřinci v Drahotuších – v neděli 10.8., mše sv. v 7:50. Jste srdečně zváni
k oslavě patrona Drahotuš, který je patronem farnosti od té doby, co na náměstí stojí kostel
*Potštát – pouť k Nanebevzetí Panny Marie v neděli 17.8., mše sv. v 11:00 v horním
kostele v Potštátě a ve 14:30 je pobožnost v kapli PM Pomocné v Kovářově.
*Milenov – pouť k Nanebevzetí P. Marie poutní mše sv. v neděli 17.8. ve 14:00
* Jezernice – slavná dožínková mše sv. - Mimořádně slavnostní bude mše sv. v kostele
sv. Martina v Jezernici na poděkování za úrodu v sobotu 23.8. ve 13:30 za účasti hostí.
Celebrovat bude P. Petr Utíkal, a P. Pawel Bilinski
*Potštát – hody k sv. Bartoloměji v neděli 24.8. v 11:00 mše sv. ke cti patrona Potštátu.
*Žehnání školákům – při nedělních mší sv. dne 31.8. bude požehnáno všem školákům.
Stolní kalendář děkanátu 2015 vyjde koncem září a bude již tradičně obsahovat vše
obvyklé včetně poutí aj náboženského dění na hranicku. Foto ještě uvítáme.
Mladí fandí rodině – Velehrad 4. – 5. července
Tento velehradský projekt přinese návštěvníkům Dnů lidí dobré vůle písně a svědectví
známých tváří české hudební scény, jako je Láďa Křížek, Markéta Konvičková, Eliška
Mrázová (Elis), Ewa Farna či muzikál Godspel... Velká fotografická soutěž na
fb/mladifandirodine! Fandi rodině, vyfoť fotku a vyhraj IPhone, notebook a další skvělé
ceny. Pokud je ti 14-23 let, zapoj se do velké FOTOsoutěže.
Více na fb stránce mladifandirodine a na www.velehrad.eu
Za vysvědčení předplatné časopisu!
O dívčím světě z křesťanského úhlu pohledu. Články o víře a vztazích.
Poradny na téma zdraví, rodina, partnerství a škola. Hudební a kulturní
rubriky. Tvoření a zábava. Vychází s morální podporou Sekce pro mládež ČBK. Vydavatelství IN!, Horní náměstí 12, 466 01 Jablonec /Nisou
tel.: 775 598 604, objednavky@in.cz, www.info.in.cz ; Cena jednoho
časopisu: 33 Kč Předplatné na rok bez dárků: 363 Kč, s dárkem 3x do roka: 420 Kč
Festival duchovní hudby ke 100. výročí narození P. Josefa Olejníka ve Velké Bystřici
V sobotu 28.6. v kostele sv. Jana Křtitele; 15:30 – festivalová vystoupení (Chrámové sbory
Tibi Zlín, Hutisko-Solanec, Šternberk, Ústí nad Orlicí, Velká Bystřice), 17:30 mše sv. ke
sv. Duchu, 19:00 beseda s promítáním a vzpomínkami na P. Josefa Olejníka.
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

Prosíme majitele či autory zajímavých fotografií ze života našich farností
Potřebujeme co nejdříve fotky do připravovaného kalendáře na r.2015. Děkujeme. 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
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

