
        

                          
  
 
 

     
 
                              

                      Bože, ty naplňuješ svatou radostí svůj lid, shromážděný 

 v dnešní slavný den tvých svatých apoštolů Petra a Pavla; dej, ať  

se ve všem držíme jejich nauky, protože s nimi je spjat počátek  

života tvé církve.  

1. čt.: Sk 12,1-11; 2. čt.:2Tim4,6-8.17-18; Evang.:Mt 16,13-19  
Ž 34 

Pán mě vysvobodil ze všech mých obav. 
 Po 30/6 Út 1/7 St 2/7 Čt 3/7 Pá 4/7  So 5/7 Ne 6/7 

Drahotuše 7:40 --- --- --- 
16:00 

Ekumenická boh. 
7:50 

Velká 18:00 
7:50 

Jezernice --- --- --- --- --- 8:00 8:00 

Loučka --- --- --- --- --- 9:00 9:30 

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

 Potštát  --- --- --- --- 19:00 --- 
           11:00 

Kyžlířov 14:30 
Podhoří --- --- --- --- 19:00 --- 11:00 

Dnes: *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 upřímně zváni na tuto liturgickou slavnost místní církve. 

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

*Obvyklý volejbal,  ale již v 15:30 na farním hřišti v Drahotuších 

V týdnu: *Kněží vyrážejí na člunech Bečvou směrem k Velehradu, proto kromě pondělní 

mše sv. v Drahotuších nejsou v týdnu do čtvrtka plánovány bohoslužby. 

*V pátek v 16:00 je v Husově sboru ekumenická bohoslužba, při které, dá-li Pán, 

přivítáme i nového duchovního z Přerova. Jste srdečně zváni. 

*V sobotu je slavnost sv. Cyrila a Metoděje. Mše sv. od pátečního večera, jak psáno výše. 

*V sobotu je také národní pouť na Velehrad. Zde se vypravují mnozí poutníci, pojede 

autobus také z Lipníka n.B. a Loučky v 6:00 (je třeba se v Lipníku přihlásit do úterý).  

Příští neděli: *V Potštátě budou uděleny 2 svátosti křtu při nedělní mši svaté. 

*Přijměte pozvání na pouť k Navštívení Panny Marie do Kyžlířova. 

Pobožnost bude odpoledne ve 14:30 před kapličkou.  
 

Farní tábor 

Již je téměř naplněná kapacita našeho farního tábora – už jen pár 

volných míst! Dopis pro rodiče bude všem zaslán, příp. si jej můžete 

vyzvednout na faře. Bližší info o táboře je stále 

na: https://www.signaly.cz/farni-tabor-4   
 

Blahopřání k 80. narozeninám 

Paní Zdenka Dvořáková, dlouholetá knihovnice, se v těchto dnech 

dožívá tohoto významného životního jubilea. Chceme jí poděkovat 

za její obětavost a popřát zdraví a Boží požehnání do dalších let. Farníci z Drahotuš 
 

 

Infolist 29. 6. 2014 – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů 

Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 
 

https://www.signaly.cz/farni-tabor-4


Sobotní mše sv. v červenci (v 18h) 

5.Velká, 19.Středolesí a Milenov (19h), 26.Radíkov a Slavíč 

Mše svatá se všemi biskupy Čech a Moravy 

Kromě nár. pouti na Velehradě, budou společně slavit všichni bisku-

pové mši svatou i ve čtvrtek 3.7. v 18:00 v poutním kostele Narození 

Panny Marie ve Štípě u Zlína. Srdečně zve P. Frant.Sedláček 
 

Setkání koledníků tříkrálové sbírky  

V sobotu 12. 7. ve 14:00 v Lipníku nad Bečvou  na náměstí T. G. 

Masaryka před radnicí. Program: - komentovaná prohlídka 

historických  památek města a lipenských zahrad  - posezení u podvečerního táboráku. 

Společná cesta vlakem – odjezd z Hranic v 13:28 a z Drahotuš v 13:32. Skupinka 

sportovně založených koledníků odjíždí na kolech ve 13h z parkoviště u autobusové 

zastávky u sportovního areálu TJ Sigma Hranice. V obou případech s dětmi musí jet 

rodiče, případně vedoucí skupinky jako doprovod. Také můžete do Lipníku nad Bečvou 

dojet vlastními auty. Chtěla bych Vás poprosit, svoji účast na této akci je nutno předem 

nahlásit – do pátku 6. 7. na telefon 733 755 881 nebo mailovou adresu 

radka.andryskova@hranice.charita.cz . 
 

Studio Bez kliky Vás zve na hrad Helfštýn 5. a 6. července na Helfštýnskou pouť 

Těšte se na: *Historické tržiště 

s řemeslníky a tradičními produkty 

*Trubači *Loutkové divadlo * 

soutěže: střelnice, kroket, lovení 

rybiček, kuželky… * Představení 

na koních * sokolníci * promítání 

* ražba mincí * zábavné 

představení o historii zbraní * kováři v historické kovárně * dřevěný dětský kolotoč pro 

nejmenší * knihtisk. ►Vše od 10:00 do 18:00. V sobotu prodloužená večerka do 22:00 

s loutkovým divadlem, promítáním CaK kinematografu a Fireshow skupiny Boga Fuego. 

V neděli od 13:00 ekumenická bohoslužba za všechny příznivce hradu a zvlášť za mistry 

kováře. Více na: http://www.bezkliky.eu  
 

Pozvánky z Jitřenky - prázdninový provoz 

O prázdninách nás čekají tyto akce: 30. června - 4. července - 

Příměstský tábor - 1. turnus; 7. 7. a 18.8. - 8:30 – dop.klub maminek 

s MM a 17:00 - Taneční podvečer pro ženy;  

14. 8. - 8:00 - Den s časopisem IN; 20. 8. - 8:00 - vaříme s maminkami 

25. -29. srpna - Příměstský tábor - 2. turnus; 30. 8. - Pouť za rodiny a učitele na Sv.Hostýn 
 

Nový megafon 

Na základě pozitivních ohlasů po Božím Těle se uvažuje o zakoupení dočasně zapůjčeného 

megafonu. Kromě venkovních poutí by mohl být využit i o pohřbech či ve větších 

neozvučených prostorách. Byl by zakoupen z peněz všech farností; větší podíl těch, u 

nichž se předpokládá větší využití (Potštát a Drahotuše). Stojí 10.000Kč. o.Radomír 

 
 
 

 

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:radka.andryskova@hranice.charita.cz
http://www.bezkliky.eu/
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


 

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 mlá- 

dež 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.  

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. 

Prosíme majitele či autory zajímavých fotografií ze života našich farností 

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

http://www.velehrad.eu/
http://www.info.in.cz/


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 


