
        

                          
  
 
 

     
 
 

 
         

Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať po vzoru svatého mučedníka Václava 

žijeme moudře a spravedlivě, ať statečně usilujeme o to, co slouží k 

nastolení tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem. 
 

Ž28  Ty, Hospodine,vládneš nade vším 
 

1. čt.: Mdr 6,9-21; 2.čt.: 1 Petr 1,3-6; 2,21b-24; Evang.: Mt 16,24-27 
 Po 29/9 Út 30/9 St 1/10 Čt 2/10 Pá 3/10 So 4/10 Ne 5/10 

Drahotuše 18:00 7:40 --- --- 18:00 Velká 19:00 7:50 

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

Sv. Hostýn 

14:15 

8:00 

Loučka --- --- 16:30 --- ---  9:30 

Partutovice --- --- --- 17:00 17:00 9:30 

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

Podhoří --- 18:00 --- --- --- 11:00 

Na opravy: Drahotuše 3,5; Partutovice 2,1; Potštát 5; Loučka 2,2; Podhoří 1,4; Jezernice? 

Dnes: *Všude slaví slavnost sv. Václava .  

*v Radíkově, kde je v 15:00 poutní mše sv. - při modlitbě na úmysl sv. otce, sv. přijímání 

(sv. zpovědi) a při návštěvě kaple získáte plnomocné odpustky. 

*Mše svaté budou zaměřeny na děti a kromě sv. Václava si připomenou ještě Gedeona, 

který je provázel v září na obrázcích v knížečce. Doporučujeme vzít knížečku s sebou. 

*Den modliteb za 3. shromáždění biskupské synody, na téma „Pastorační výzvy pro 

rodinu v kontextu evangelizace“; která začíná v neděli 5. 10. 
 

Dnešní pozvánka k TV Noe 

V 18:28 sledujte Klapku s Arn.Lukešem, vnukem pana Žabenského, občana Drahotuš; třetí 

dokument v tomto pořadu bude právě o Adolfu Žabenském  
 

V týdnu: *v pondělí po mši sv. v Drahotuších by se opět mohlo setkat modlitební spol. 

*ve středu je 1. říjnový den a po celý měsíc je vřele doporučena modlitba růžence. 

V rámci roku rodiny je vhodné se tuto modlitbu modlit v rodinách (např. desátek denně). 

*po celý říjen je otevřena Lurdská kaple farního kostela v Drahotuších od 6:30 do 18h. 

*ve čtvrtek v 18h v Olomouci na kurii AO se sejdou ekonomické rady, aby se zúčastnili 

porady s o. arcibiskupem na téma „církevní restituce“ Auto z Drahotuš jede v 17:10, 

Partutovice 17:20, Potštát (zast.bus.)17:30 a bere po dvou členech ER. 

*v sobotu je pěší pouť na Sv. Hostýn. Bližší info viz níže.  
 

Příští neděli: Dá-li Bůh příhodné počasí a dobrý vítr, může se uskutečnit 

drakiáda od 15:00 u partutovského mlýna.  
 

Ministrantská schůzka v Drahotuších 

Jelikož 4.10. je pěší pouť na sv. Hostýn, ke které by se kluci mohli klidně 

připojit, bude ministrantská schůzka v Drahotuších až 11.10. v 9:00. o.Rad. 
 

Zveme na pěší pouť na Sv. Hostýn – sobota 4.10. od 6:15 od kostela v Drahotuších  

Mše sv. po 25km ve 14:15  na Sv. Hostýně v kapli vedle baziliky. o.Radomír  

Infolist 28. 9. 2014 – Slavnost sv. Václava farností 
Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 

 



Volejbal na faře v Drahotuších dnes již v 16:00. o.Radomír 
 

Sobotní mše sv. / pouť za obnovu rodin a duchovní povolání 

*4.10. v 19h – Velká, 11.10. v 18h Milenov a Středolesí a 25.10. v 18h Radíkov a Slavíč. 

*v sobotu 18.10. je v Olomouci pouť za obnovu rodin a duchovní povolání. Zapisujte se 

v kostelích.Je připraven i program pro děti v době růžence a adorace.  
 

Blahopřejeme k 85 do Slavíče 

Panu Boh. Hanzelkovi, který se dožívá požehnaných roků. Ať Pán 

žehná do dalších let jemu, manželce i jejich péči o Pavla. farníci 
 

Volné úmysly mší sv. v Drahotuších 

Zvláště v Drahotuších je možnost zapsat si úmysly mší sv. a to dokonce někdy i o 

nedělích. Můžete tak učinit v době kolem všednodenních mší sv. v Drahotuších. Vojta 
 

Otec arcibiskup Jan nás zve na pouť za obnovu rodin a duchovní povolání  

V sobotu 18. 10. v katedrále sv. Václava v Olomouci spolu s děkanátem Šternberk. V 15h 

modlitba růžence, v 16h adorace a v 17h pontif. mše svatá. Je vroucím přáním otce arci-

biskupa, aby se této společné pouti účastnily celé rodiny, proto centra pro rodinu děkanátu 

Hranice i Šternberka zajistila program pro menší děti od 15 do 16:30h v budově kurie AO. 

Velmi potřebná bude služba schol i ministrantů při mši sv. Průběh růžence a adorace 

zajišťuje děk.Šternberk, mši sv. děkanát Hranice. Bude vypraven autobus, proto se zapi-

sujte již dnes, aby bylo možné co nejdříve zajistit autobus a naplánovat trasu. FARKA 
 

Potáborové setkání 

Srdečně zveme všechny letošní táborníky, kteří s námi byli v Rychnově na potáborové 

setkání v sobotu 11.10. od 14:00 do 18h na faře v Drahotuších: „V dalších katakombách“. 

Bude nachystaný zajímavý program, malý táborák i táborové DVD. FARKA 
 

Poděkování za úrodu v Drahotuších a Partutovicích – srdečně zveme 

V neděli 12.10. při mší sv. bude poděkování za úrodu a budou požehnány letošní plodiny.  
 

Adorační den farnosti Podhoří ve čtvrtek 16.10. 

12:00 - 18:00, pak mše sv. (místo úterní) ke cti sv. Havla, patrona 

kostela. Doporučujeme společné rodinné adorace; viz list k zapsání. 

V neděli 19.10. bude v 11h slavena hodová mše sv. FARKA 
 

Svatební ohlášky farnosti Jezernice 

V sobotu 11.10. v 10:30 vstupují do manželství Jan Hejtman a 

Kateřina Osinová oba z Jezernice. o.Petr  
 

Bible a my 

V novém ročníku soutěže začneme tradičně školními koly v kategoriích 3.-5.třída, 6.+7., 

8.+9. třída a SŠ a  to v předposledním říjnovém týdnu; v listopadu pak čeká v Hranicích 

dva postupující z každé školy a kategorie kolo okresní. Farka 
 

O radostech a starostech s přirozeným plánováním rodičovství 

V út 30.9. v 19h na faře ve Valaškém Meziříčí. V případě zájmu bude zahájen kurz 

přirozeného plánování rodičovství (4 setkání). Srdečně zvou pracovnice CPR Val. Mez. 
 

Bezpečnost na internetu pro vaše děti 

Besedu vede R.Palacký, lektor ACET v Měst.knihovně v Hranicích 20.10. v 17 hod. 
 

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:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


 

 

Reakce na list otce arcib. Jana z neděle 14.9. k pronásledování křesťanů  

„Prosím, abyste se maximálně zapojili do dne postu, který vyhlásí vaše farnost, a do 

prosebných adoračních pobožností, které budete konat pravidelně až do zlepšení světové 

situace.“ Po dohodě s kněžími děkanátu doporučujeme, aby veškerá prvopáteční liturgie 

byla naši společnou modlitbou za daný úmysl. (den postu je možné s tímto též propojit.) V 

kostelích, kde to nelze v tento den, může se tento úmysl použít vhodný den před 1.pátkem.  
 

Den modliteb za 3. Všeobecné mimořádné shromáždění biskupské synody Neděle 28. září 2014 

bude věnována modlitbám za 3. Všeobecné mimořádné shromáždění biskupské synody, která se 

bude konat od 5. do 19. října na téma „Pastorační výzvy pro rodinu v kontextu evangelizace“. 

Vyzýváme místní církve, farní společenství, instituty zasvěceného života, sdružení a hnutí, aby se 

ve dnech, předcházejících synodním pracím, i během synody modlily při slavení eucharistie i při 

jiných liturgických příležitostech. V Římě budou přednášeny každodenní modlitby v kapli Salus 

Populi Romani v bazilice Santa Maria Maggiore. Věřící mohou připojit na tento úmysl svou osobní 

modlitbu a, především, modlitbu v rodině. 

     Předkládáme Modlitbu za Synodu ke Svaté rodině, kterou složil papež František, a některé 

přímluvy, jež se mohou použít při modlitbě věřících při nedělních mších svatých 28. září i během 

synodu. Samostatná intence se může připojit i při modlitbě ranních chval a nešpor. Doporučuje se 

také modlitba svatého růžence za synodní práce. 

 

I. - MODLITBA ZA SYNODU KE SVATÉ RODINĚ 

 

Ježíši, Maria a Josefe,  

ve vás kontemplujeme  

nádheru pravé lásky  

a na vás se s důvěrou obracíme.  

 

Svatá Nazaretská rodino,  

učiň i naše rodiny místy společenství  

a večeřadly modlitby,  

autentickými školami evangelia  

a malými domácími církvemi.  

 

Svatá Nazaretská rodino,  

kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá  

násilí, uzavřenost a rozdělení,  

kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen,  

brzy pozná útěchu a uzdravení.  

 

Svatá Nazaretská rodino,  

kéž příští biskupská synoda  

dokáže ve všech vzkřísit vědomí  

posvátného a neporušitelného charakteru rodiny  

a její krásy v Božím plánu.  

 

Ježíši, Maria, Josefe,  

naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.  



 

II. - MODLITBY VĚŘÍCÍCH 

 

Bratři a sestry, 

oživováni vírou vznášíme jako rodina Božích dětí své prosby k Otci, aby se naše rodiny díky Boží 

milosti stávaly skutečnými domácími církvemi, kde se žije Boží láska a svědčí se o ní. 

 

Modleme se společně a říkejme: 

Pane, požehnej a posvěť naše rodiny. 

 

Modleme se za papeže Františka: Pán ho povolal, aby předsedal církevnímu společenství lásky; 

kéž mu pomáhá při jeho službě pro jednotu biskupského sboru i celého Božího lidu. 

 

Modleme se za synodní otce a za ostatní účastníky 3. Všeobecného mimořádného shromáždění 

biskupské synody: kéž Duch Svatý osvěcuje jejich mysl, aby církev věrně podle Božího záměru 

odpovídala na výzvy, týkající se rodiny. 

 

Modleme se za ty, kdo mají v jednotlivých státech zodpovědnost za vládu: kéž je Duch Svatý 

inspiruje k projektům, které uznávají hodnotu rodiny jako základní buňky společnosti podle Božího 

plánu, a kéž pomáhají rodinám v obtížných situacích. 

 

Modleme se za křesťanské rodiny: kéž Pán, který zpečetil manželské společenství svou 

přítomností, učiní z našich rodin večeřadla modlitby a intimní společenství života a lásky podle 

obrazu Svaté Nazaretské rodiny. 

 

Modleme se za manžele, prožívající těžkosti: kéž Pán, bohatý na milosrdenství, je skrze mateřskou 

pomoc církve s porozuměním a trpělivostí doprovází na jejich cestě odpuštění a smíření. 

 

Modleme se za rodiny, které kvůli evangeliu musí opouštět své domovy: kéž Pán, který s Pannou 

Marií a svatým Josefem zakusil exil do Egypta, je utěší svou milostí a otevře jim cesty bratrské lásky 

a lidské solidarity. 

 

Modleme se za prarodiče: kéž Pán, jehož přivítali v chrámě svatí starci Simeon a Anna, je učiní 

moudrými spolupracovníky rodičů při předávání víry a při výchově dětí. 

 

Modleme se za děti: kéž Pán života, který během své služby přijímal děti a ukazoval je jako vzor 

pro vstup do nebeského království, ve všech vzbuzuje úctu k životu a inspiruje k výchovným 

projektům v souladu s křesťanským pohledem na život. 

 

Modleme se za mladé: kéž Pán, který posvětil svatbu v Káni, jim dá objevit krásu svátostného a 

nerozlučitelného charakteru rodiny a kéž pomáhá snoubencům na cestě jejich přípravy na 

manželství. 

 

Bože, ty, který neopouštíš dílo svých rukou, vyslyš naše prosby a sešli Ducha svého Syna, aby 

osvěcoval církev na začátku synodální cesty. Kéž kontempluje krásu pravé lásky, která září ve Svaté 

Nazaretské rodině, a naučí se od ní svobodě a poslušnosti, aby s odvahou a milosrdenstvím 

odpovídala na výzvy dnešního světa; skrze Krista, našeho Pána. 

 

 



 

 

Informace z Antiochie 

* V dějišti letošní prázdninové Antiochie, v Rejcharticích, slaví pouť k sv. Michaelu, 

archandělu v sobotu 4.10.  mší sv. v 11:00, kterou bude slavit P. František Petrik. 

Následovat bude průvod za znění fanfár ke kapličce Panny Marie a slavnostní požehnání, 

agapé a zábava, divadlo Rejchartických Borců, možnost prohlídky věže a další... Více 

informací vám rád podá místostarosta obce Jiří Račák jirkaracak@seznam.cz 

* Už je to tady!!! Setkání Antiochie! Rezervujte si ve svých diářích termín 14. - 17. 11. 

Zřejmě se v tomto termínu uskuteční ve Velkých Losinách. Místo je dostupné vlakem a 

zároveň blízko Rejchartic. Bohoslovec Ondřej Talaš  

 

  Pastýřský list otce arcibiskupa Jana k pronásledování křesťanů 
Drazí bratři a sestry, stále častěji slyšíme o utrpení lidí v současných válkách ať už na Ukrajině, 

Blízkém či Středním východě, nebo v Africe. Na mnoha místech trpí pronásledováním 

především křesťané. Na celém světě je pronásledováno až 200 milionů křesťanů a z toho je 

každoročně umučeno či zabito více než 100 tisíc křesťanů. Dnešní pronásledování má více obětí 

než pronásledování v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli jsou dnes 

komunistické režimy a náboženský fundamentalismus, zvláště muslimský. Tak zvané arabské 

jaro oslabilo režimy, které byly sice diktátorské, ale držely v mezích extrémní islamistické 

skupiny. 
S bolestí musíme přiznat, že na utrpení těchto křesťanů máme svůj podíl i my, protože jim 

neposkytujeme dostatečnou podporu. Proto vás upřímně prosím o intenzivní modlitby za mír a 

ukončení pronásledování křesťanů. Mají-li být ovšem naše modlitby účinné, je třeba, abychom 

k nim dodali naše křesťanské svědectví života a úsilí proměnit naši společnost evangeliem. 

Nebudeme-li jako národ žít podle Božích přikázání, ani my nemáme jistý současný mír a 

blahobyt. Také vás prosím: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali pro 

spravedlnost a mír ve světě, pro lidská práva a pro pomoc trpícím. Pro naši zemi od nich 

požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích přikázání. 

Šestou neděli velikonoční prožíváme už několik let jako den modliteb za pronásledované 

křesťany. Prosím, abyste se maximálně zapojili do dne postu, který vyhlásí vaše farnost, a do 

prosebných adoračních pobožností, které budete konat pravidelně až do zlepšení světové situace. 

Věřím, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že vyslyší ty, kteří budou v jeho jménu společně prosit 

za jednu věc, na které se shodli. Předem děkuji všem, kteří se zapojí, a všem ze srdce žehnám 

+Jan Graubner, arcibiskup  
 

Flora Olomouc 2. – 5.10. – Rozkvetlé památky Olomouce 

Vyzdoben bude kostel sv.Mořice, sv. Michala, Zvěstování Páně, Sloup Nejsvětější Trojice, 

kaple sv. Jana Sarkandra. Projekt je součástí podzimní etapy výstavy Flora 

Olomouc.www.flora-ol.cz 

 

 

 

Každonedělní nálepky pro děti – SZ(Starý zákon) II 

mailto:jirkaracak@seznam.cz
http://www.flora-ol.cz/


Děti poznají osobnosti SZ. Je vhodné, kdybyste si alespoň 1x za měsíc v rodinném kruhu 

přečetli z Bible právě o té postavě, která bude ten měsíc provázet (např. v září Gedeon). Při 

dětské mši svaté budeme na ně navazovat a bude třeba i odměna. FARKA 

Výuka náboženství ve šk.r.2014/15  

V Drahotuších v učebně 3.třídy 3.+4.třída v pondělí ve 12:55; poprvé 8.září,  

1.+2.třida v pondělí ve 12:20; poprvé 29.září, 5.-9.třída v pátek ve 13:40; poprvé 3.října. 

Ostatní výuky podobně jako vloni - tzn. Jezernice pondělí, Potštát a Loučka středa a 

Partutovice čtvrtek – bude během září upřesněno. Roční příspěvek na pomůcky činí 50Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sklenice na zavařování 

Zveme do „farního letního kina“ s občerstvením 
Do přístavku drahotušské fary jste zváni na filmy, které stojí za to a v kině je běžně 

neuvidíte. Filmové úterky mají začátky ve 20:00 a k dispozici je 50 míst u stolů s poctivou 

farní vodou a moštem; ostatní z vlastních zásob.  o.Radomír 

29.7. Andrej Rublev-1.díl – historický film nejen o ikonomalíři Ruska 15.st. Titulky 100´ 

30.7. Andrej Rublev-2.díl – patří k deseti nejvýše hodnoceným filmům světa.Titulky 100´ 
 

Zájemci o mailové zasílání infolistů 

Na několik adres pravidelně v sobotu večer zasílám infolist, takže není problém přiřadit 

další zájemce. Stačí nám dodat zasílací adresu na farka@antiochia.cz.  o.Radomír 

 

Informace k farnímu táboru „Katakomby“ Rychnov na Mor. 

*Informační dopis pro rodiče je již k dispozici na faře nebo na stránkách tábora. V každém 

případě bude zaslán přímo rodičům. Přihlášeno je již 30 dětí.  

*Setkání vedoucích nad programem tábora je možné v pátek 25.7.  večer nebo blízko 

potom.  Do té doby pošlu vedoucím program tábora. Domluvíme se i s vedoucími na 

návštěvu fary v Rychnově a všechny podrobnosti. Vojta 
 

Pouť ministrantů -„Kristových rytířů“ v Kroměříži  

mailto:farka@antiochia.cz


Srdečně zveme všechny ministranty, rodiče ministrantů, kněze a jáhny na Arcidiecézní 

ministrantskou pouť do Kroměříže v sobotu 6.9. Veškeré informace naleznete na 

www.ministranti.info S sebou: ministrantské oblečení (nutné), sportovní oblečení, obuv, 

pláštěnku a přezůvky. P. Jiří Kupka, bis.delegát pro povolání a ministranty 
 

Kurz Animátor v Rajnochovicích 
Jako každý rok, i letos otvíráme v Rajnochovicích Kurz Animátor. Tento kurz pomáhá vzdělávat a formovat mladé ke 

službě svým vrstevníkům v pastoraci farností a děkanátů. O víkendech v Rajnochovicích chceme dát mladým lidem 

potřebný základ ke službě v církvi, kterou sv. Jan Pavel II. vyjádřil slovy, „aby se mladí stali misionáři svých vrstevníků“. 

Postupně povedeme mladé k tomu, aby zažili spolu opravdové společenství, prohloubili svůj duchovní život a osvojili si 

potřebné kompetence pro práci s dětmi a mládeží. Podmínkou pro přihlášení je minimální věk 16 let a doporučení kněze, 

který je zná a chce je zapojit do pastoračních aktivit ve farnosti nebo děkanátu. Přihláška je v příloze a posílá se na adresu 

Centra pro mládež AO v Olomouci. Kurz je dvouletý, každý rok se uskuteční pět víkendů a po prvním roce týdenní 

soustředění. Přihlášky je nutné poslat nejpozději do 24. 10. 2014.  

P. Petr Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci 
 

Katedrální vzdělávací středisko 
liturgické hudby a zpěvu v Olomouci 

Kurz pro varhaníky – desátý ročník 
2014 – 2016 
Zveme všechny, kteří mají zájem zdokonalit svou službu ve hře na varhany, ve zpěvu, vedení 
schóly a chrámového sboru při liturgii. 
Kurz je dvouletý a vyučuje se v něm liturgika, liturgický zpěv, chorál a zpěv s lidem, harmonie, 
improvizace, nauka o varhanách, dirigování, intonace, dějiny církevní hudby, hra na klavír a hra na 
varhany a individuální zpěv. 
Desátý ročník bude zaměřen na spoluúčast mládežnických schól při liturgii. 
Kurz probíhá jedenkrát za měsíc zpravidla 3. sobotu v měsíci v prostorách Konzervatoře 
Evangelické akademie, Wurmova 13, Olomouc od 9.00 do 16.00 hod. 
V kurzu vyučují: 
Mons. Josef Hrdlička, biskup – duchovní život varhaníka 
MgA. Hana Kučová, Ostrava – individuální hra na klavír 
Jan Gottwald, Olomouc – individuální hra na varhany 
Stanislav Haloda, Kroměříž – individuální hra na varhany 
MgA. František Macek, Kroměříž – ředitel, individuální hra na varhany a improvizace 
MgA. Filip Macek, Tupesy – hudební nauka (pokročilí), dirigování a vedení sboru 
P. Česlav Plachý OP – spirituál, hudební nauka (začátečníci) 
PhDr. Willi Türk, Znojmo – liturgika a liturgický zpěv 
Mgr. Josef Fojta – rytmická mše sv., vedení mládežnické schóly 
Mgr. Pavel Kocián - rytmická mše sv., vedení mládežnické schóly 
Kurzovné je stanoveno první rok 1000 Kč, druhý rok 500 Kč. 
Přihlášky přijímá a bližší informace podá: 
Katedrální vzdělávací středisko liturgické hudby a zpěvu, 
Mgr. Zdislava Vyvozilová, Arcibiskupství olomoucké, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, 
tel. 587 405 243, e-mail varhanik@arcibol.cz. 
Uzávěrka přihlášek je 30. září 2014. 
První konzultace proběhne v sobotu 18. října 2014. 
Termíny Kurzu pro varhaníky 2014 - 2016: 
V roce 2014: 18. 10.; 15. 11.; 13. 12. – druhá sobota v měsíci! 
V roce 2015: 17. 1.; 21. 2; 21. 3.; 25. 4. – čtvrtá sobota v měsíci!; 16. 5.; 20. 6.; 
19. 9.; 17. 10.; 21. 11.; 12. 12. – druhá sobota v měsíci! 
V roce 2016: 16. 1.; 20. 2.; 12. 3. – druhá sobota v měsíci!; 16. 4.; 21. 5.; 11. 6. – druhá sobota 
v měsíci! 
 



 

 

 

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 

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 

Nepřítomnost kněží ve farnostech v době prázdnin 

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


*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 


