
        

                          
  
 
 

     
 
 

 
 

Všemohoucí Bože, vyslyš naše prosby za naše 

zemřelé bratry a sestry a posilni naši naději, že jako 

tvůj Syn vstal z mrtvých, vstaneme k novému životu i 

my a že se u tebe znovu shledáme.  

1. čt.: Mdr 3,1-9; 2.čt.: Řím5,5-11; ev.: Mt 5,1-12  
 

Ž 116 
Budu kráčet před 

Hospodinem v zemi živých   
 Po 3/11 Út 4/11 St 5/11 Čt 6/11 Pá 7/11 So 8/11 Ne 9/11 

Drahotuše 17:00 7:40 --- --- 17:00 Milenov 17:00 7:50 

Jezernice 16:45 --- --- 16:45 --- --- HODY
8:00 

Loučka --- --- 16:30 --- --- --- 9:30 

Partutovice --- --- --- 17:00 6:45 --- 9:30 

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

 

Dnes: *Hody slaví v Loučce ke cti sv. Karla Boromejského při mši sv. v 9:30. 

*Koná se sbírka pro pronásledované křesťany, v našich kostelích můžete přispět do 

připravené pokladničky až do příští neděle. 

*Mše sv. je dnes v celé církvi ze vzpomínky na všechny věrné zemřelé ve fialové barvě. 

Odpovídá tomu dnešní obě čtení i evangelium. 

*Pobožnosti na hřbitovech: v Potštátě u PM a v Podhoří po nedělní mši sv., v Jezernici 

ve 14:15, v Lipné ve 14:30, v Partutovicích a v Drahotuších u sv. Anny v 15:00. 

V týdnu: *až do soboty můžeme pomáhat duším v očistci skrze odpustky, viz minulé IL. 

*PO v Drahotuších po mši sv.– setkání seniorů, v Hranicích v 18:40 setkání katechetů. 

*v sobotu v 9:00 na faře v Drahotuších je ministrantská schůzka 

Příští neděli: *Hody ke cti sv. Martina v Jezernici, mše sv. v 8:00 

*Mše sv. v celé církvi budou ze svátku Posvěcení lateránské baziliky. 

Sobotní mše sv. s nedělní platností v 17:00 - Milenov 8.11., Slavíč 22.11., Radíkov 29.11.  
 

Návrh vánočních bohoslužeb 

 Drahotuše Jezernice Partutovice Loučka Potštát Podhoří 

St 24.12. 
15:00 OB 

22:00 
19:00 

15:00 OB 

20:30 
20:30 

13:30 OB 

22:00 

13:30 OB 

Čt 25.12. 7:50 8:00 9:30 9:30 11:00 11:00 

Pá 26.12. 
7:50 

15:00 ŽB 
8:00 9:30 9:00 10:30 10:00 

So 27.12. Slavíč 17:00 --- --- --- Lipná 14:30 --- 

Ne 28.12. 7:50 8:00 9:30 9:30 11:00 11:00 

Soutěž Bible a my 

Výsledky budou zveřejněny v příštím IL. Témata do okresního kola jsou 

stejná tedy: I.Mojžíš, II. Maria, III. Josef Egyptský, IV. Listy apoštola Pavla  
 

Farní volejbal v Drahotuších dnes z důvodu Dušiček nebude. Dle počasí za týden v 15h. 

Infolist 2.11. 2014 – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 
Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 

 



Ukončení moštové sezóny Díky dodavatelům petlahví na mošt. Zpracování ukončeno.o.R. 
 

Večerní evangelizační e-škola 

Je mimořádnou nabídkou vzdělání všem, kteří se chtějí dělit o svou víru. 

Probíhá i jako příprava na Dny víry, které se uskuteční v Praze v červnu 

2015. Probíhá formou živých přednášek na internetu každý středeční 

večer až do konce února 2015 vždy na 150min. Kurzy připravuje Hana 

Klára Němečková, P. Jan Rajlich OP a Barbora Špádová. V každé lekci 

jsou 3 okruhy 1. Povolání k evangelizaci a metodika evangelizačního rozhovoru, 2. Jak být 

dnes Ježíšovým učedníkem, zásady duch. života evangelizujícího, 3. Lecco divina a jak se 

za evangelizaci modlit. Přihlášení k chatu ještě možné, ale už jen do středy 12:00 na 

http://dnyviry.evangelizace.cz. Tamtéž info i o Dnech víry (30.5.-6.6. 2015).   
 

Sborník vzpomínek k 20. výr.návštěvy sv. Jana Pavla II. v Olomouci v r.1995 

Pokud se chcete zapojit do tohoto projektu, zašlete nám příspěvek (název /článku, 

fotografie/, jméno autora a bydliště) nejpozději do 25. ledna 2015 kucera@arcibol.cz  
 

Vzpomínková slavnost „Život a dílo Leopolda Dýmala“ (13. 11. 1914 – 24. 5. 1995) 

100 let od narození círk. historika, politického vězně, rektora kněžského semináře v Olo-

mouci.Čt 13.11.  Program: 18.00 mše sv. v katedrále (Mons. Josef Nuzík) 19.15 předsta-

vení sborníku vzpomínek v aule Centra Aletti, Křížkovského 4, Olomouc. Pod záštitou 

Mons. Jana Graubnera. Arcibiskupství olom., Metropol.kapitula a farnost u sv.Václava 
 

Adventní duchovní obnova VIR v kněžském semináři v Olomouci 28.–30. 11  
Pro muže 17-35 let. Povede P. František A. Dostál http://www.knezskyseminar.cz/vir 
 

Tee-Pee – program pro mládež v Rajnochovicích – 4 víkendy 

 Pro mládež od 14 do 16 let, která má zájem hlouběji poznat základy křesťanství a která 

chce růst ve vztahu s Kristem v 

církvi. První 21.–23. 11. Info a přihl. 

www.ado.cz/mladez  P. Jiří Pospíšil  
 

Pozvánky z Jitřenky 

*Víkend pro matku s dcerou: 21. - 

23. 11. - fara Velké Losiny. Cena: 

600/matka, 500/dcera Více po 

přihlášení. Info a přihlášky (do 

10.11.) na mail: cprhranice@ado.cz 

 *Ve čt 6.11. si přijďte vyrobit lu-

cerničku. Tvoříme na faře  

v Hranicích od 15 h. Tech- 

nika zdobení skla. Můžete  

si přinést staré zavařovačky. 

Slavnost sv.Anežky v Praze 

Jako poděkování za vyprošenou 

svobodu bude v katedrále sv. Víta, 

Václava a Vojtěcha slavnostní mše sv. v 10:30. Hostem a kazatelem bude J.Em. kardinál 

Pietro Parolin, vatikán.státní sekretář. Více www.apha.cz  

Po 3.11. 8:30 Dopolední klub maminek + MM 

17:00 Taneční podvečer pro ženy 

St 5.11. 9:00 Dopolední klub maminek s besedou 

17:00 Odpolední modlitby matek 

Čt 6.11. 15:00 Tvořivé odpoledne 

17:00 Odpolední modlitby matek 

Po 10.11.  8:30 Dopolední klub maminek + MM 

17:30 Setkání pro ženy 

Út 11.11. 16:00 Lucerničková vycházka 

19:00 Modlitby manželek 

St 12.11. 9:00 Dopolední klub maminek s besedou 

Čt 13.11. 18:00 Beseda pro rodiče 

Út 18.11. 16:00 Odpolední klub rodičů s katechezí 

St 19.11. 9:00 Dopolední klub maminek s besedou 

17:00 Odpolední modlitby matek 

Pá 21.11.  17:00 Duchovní obnova 

Vík 21. – 23.11. Víkend pro matky a dcery Vel. Losiny 

Po 24.11. 8:30 Dopolední klub maminek + MM 

17:00 Taneční podvečer pro ženy 

Út 25.11. 17:00 Kavárnička s biblickými tanci 

St 26.11. 9:00 Dopolední klub maminek s besedou 

Čt 27.11. 15:00 Adventní tvoření 

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://dnyviry.evangelizace.cz/
http://www.knezskyseminar.cz/vir
http://www.ado.cz/mladez
mailto:cprhranice@ado.cz
http://www.apha.cz/
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


Setkání Taizé v Praze 

Viz o.Petr 

 

 

 

Předadventní duchovní obnova 

V sobotu 29.11. od 10:00 na faře v Hustopečích nad 

Bečvou s P. Pawlem Bilinskim „Připravujte cestu Páně“ 

(Iz 40,3). Srdečně zvou A.H.A.  

Prosby o. Radomíra  

*Prosím ty, kteří se mnou občas komunikují přes mobil, aby mi poslali podepsanou sms 

zprávu, jelikož se mi z mobilu vymazala většina uložených kontaktů. Děkuji.  

*Ti,kteří mají nějaké „košer“(plastové od neslazených vod) lahve; vzhledem k poslednímu 

pondělnímu velkému moštování bych je rád od vás do úterý (včetně) vyzískal. o. Radomír 
 

Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, 25. 10. - 8. 11.  

Podmínky k získání plnomocných odpustků pro zemřelé: 1. přijetí svát. smíření (stačí 

přijmout v několikadenním rozmezí) 2. přijetí Eucharistie 3. modlitba na úmysl Svatého 

otce (Otče náš a Zdrávas či jiná modlitba). Dále je třeba se na hřbitově pomodlit za 

zemřelé (stačí v duchu). Od poledne 1. 11. do půlnoci 2. 11. je možné tyto odpustky pro 

duše v očistci získat návštěvou kostela spojenou s modlitbou Otčenáš a Vyznáním víry. 

Předpokladem je, že pokřtěný katolík, který je ve stavu milosti aspoň po předepsaných 

úkonech, má úmysl odpustek získat a nemá sebemenší zalíbení v hříchu. 

Pomoc pronásledovaným křesťanům: 6. neděli velikonoční bývá k tomu den modliteb, 

ale nyní se od nás čeká víc. Proto prosíme: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se 

více angažovali pro spravedlnost ve světě, lidská práva a pomoc trpícím. Ať nemají strach 

připojit se k sankcím vůči agresorům, i za cenu oběti. Vy se zapojte do dne postu za mír na 

Blízkém východě, v afrických zemích a na Ukrajině, v pátek 31.10. V 1. listopadovém 

týdnu se účastněte dle svých možností také prosebných adoračních pobožností, a každý den 

v poledne se spojme v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou. Těm,co přišli o domov, 

všechen majetek a trpí hlady, je nutné pomoci i našimi dary.(list ČaM biskupů).V našich 

kostelích přispějte do připravených pokladniček do 9.11. 

Šestý ročník florbalového turnaje vícečlenných rodin 

V po17. 11. od 9.00 v ZŠ Vizovice. Přihlásit se může do 9.11.každá rodina jenž má letos 3 

děti v ZŠ. S nimi tvoří rodiče 5čl. družstvo. Zápisné 300 Kč/rod. jindrich.perina@atlas.cz .  
 

List českých a moravských biskupů o pomoci trpícím křesťanům 
(přečtěte během bohoslužeb v neděli 26. října 2014) 

 

 

Drazí bratři a sestry, 
 
celý svět je zneklidněn událostmi na Blízkém východě, v mnoha zemích Afriky (především v Nigérii, 
Středoafrické republice a Jižním Súdánu) i na Ukrajině. Na těchto místech trpí lidé ve válkách 
rozpoutaných mocnými či netolerantními lidmi. Dnes je na celém světě pronásledováno až 200 milionů 
křesťanů a více než 100 tisíc z nich je každoročně umučeno nebo zabito. Dnešní pronásledování má více 
obětí než pronásledování v dobách prvních křesťanů. Hlavními pronásledovateli jsou režimy založené na 
komunistické ideologii či náboženském fundamentalismu, zvláště pak islámském.  
 

mailto:jindrich.perina@atlas.cz


Jako křesťané silně vnímáme, že trpí naše sestry a bratři, členové naší rodiny. Nemůžeme být lhostejní, 
ani nestačí náš soucit nebo nářek, protože by nebyl upřímný, kdybychom nevyužili prostředky pomoci, 
které máme. Proto vás upřímně prosíme o intenzivní modlitby za mír a ukončení utrpení 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 prosíme: Obracejte se na naše politiky s výzvami, aby se více angažovali pro spravedlnost a mír 
ve světě, pro lidská práva a pomoc trpícím. Ať nemají strach připojit se k sankcím vůči agresorům, ani 
když to bude znamenat omezení našich obchodů a od každého z nás to bude vyžadovat nějakou oběť. 
Pro naši zemi od nich požadujte rozhodování v souladu s morálkou a zásadami Desatera Božích 
přikázání. 
 

Každoročně prožíváme šestou neděli velikonoční jako den modliteb za pronásledované křesťany, ale 
v této situaci se od nás čeká víc. Proto prosíme, abyste se zapojili do dne postu za mír na Blízkém 
východě, v afrických zemích a na Ukrajině, který vyhlašujeme na pátek 31. října. V prvním 
listopadovém týdnu se účastněte dle svých možností také prosebných adoračních pobožností, a každý 
den v poledne se spojme v modlitbě za mír alespoň krátkou modlitbou.  
 

Těm, kteří přišli o domov, všechen majetek a trpí hlady, je nutné pomoci i našimi dary. Proto ve 
spolupráci s Charitou ČR vyhlašujeme celonárodní sbírku na pomoc lidem v těchto zemích. Prosíme, 
abyste ukázali svou velkorysost. U nás bude sbírka v neděli 2. 11. 2014. 
 

Věříme, že nás Pán vyslyší, vždyť on slíbil, že vyslyší ty, kdo budou v jeho jménu společně prosit za jednu 
věc, na které se shodli podle Boží vůle.  
 
Děkujeme všem, kteří se zapojí, a všem žehnáme 
 

 

  

Biskupové českých a moravských diecézí 

 

 

 

 

 

 

 

Materiální sbírka pro Ukrajinu 

Lidé na Ukrajině se v nadcházející zimě ocitají ve stavu ohrožení. Zima tam bývá krutá, 

mnohem horší než u nás. Je potřeba teplé zimní oblečení všeho druhu, rukavice, deky, 

přikrývky, spacáky, lůžkoviny, ručníky, osušky, teplé spodní prádlo, termoprádlo, ponožky 

a zimní boty. Jen věci kvalitní a vyprané! Vaše dary budeme rozdělovat ve spolupráci 

s důvěryhodnými ukrajinskými partnery. Hlav.organizátorem sbírky je charita Olomouc. 

Sbíráme v říjnu a listopadu, materiální dary lze nosit každé úterý do Char. šatníku (Purge-

šova 1399 v Hranice) od 8 do 12h. a 4. 11. také od 14 do 17 h. V Lipníku nad B.proběhne 

materiální sbírka v sobotu 8. 11. od 9 do 12 h. Mimo prov.dobu lze darované věci nechat 

v kontejneru Charity. Všem dárcům děkujeme!  Radka Andrýsková, 733 755 881. 



 

DO PIS NÁRODNÍ HO ŘEDI TELE 

PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL 

Milí přátelé misií, 

když se začteme do našich starých misijních 

časopisů, zjistíme, jak 

důležité místo měla podpora zámořských 

misií a s tím spojená světová 

Misijní neděle. Tak například v roce 1937 

píše z Afriky jeden misionář: 

„Stará žena, vzdálená od misií 100 km, 

poslala svého synka o Misijní neděli 

ke mně, aby mi přinesl 50 centimů (dnešních 

asi 15 Kč), to byl celý její poklad, více 

neměla. Jaká to obdivuhodná obětavost! 

Vidím tu černošku, jak ve své chatrči skrývá 

tento jediný svůj peníz, ukrývá jej až do Misijní neděle. Vidím, jak svěřuje svůj poklad 

synovi a ten jde do nejbližší misijní stanice celých 100 km. Těžko rozřešit otázku, čí oběť 

je větší; matčina, že obětovala všechny své peníze, nebo synova, že urazil tak dlouhou 

cestu? Takovou horlivostí musejí se povzbudit i naše srdce!“ Tolik z dopisu misionáře. Již 

tehdy byl týden před Misijní nedělí týdnem misií, během kterého se věřící modlili, 

obětovali své bolesti a přinášeli to, co na misie našetřili. 

Také tento rok žádá Svatý otec František všechny farnosti, řeholní komunity, společenství 

a každého věřícího o modlitební i finanční podporu Misijní neděle, jejíž výtěžek 

se skrze Papežská misijní díla rozděluje nejpotřebnějším v misiích. Z naší vlasti letos 

v rámci prostředků z Misijní neděle pomáháme stavět či opravovat celkem 28 kostelů, 

klášterů, biskupství, far a misijních domů. Kromě toho financujeme vrtání studní a nákup 

audiovizuální techniky, přispíváme na zajištění chodu diecézí a formaci katechistů. 

Tato naše pomoc zahrnuje celkem 49 projektů a míří do 8 diecézí v Ugandě, Zambii, 

Bangladéši a na Srí Lance. 

Kromě této sbírky Misijní neděle pomáháme letos ještě více než 63 tisícům sirotků, 

nemocných, hladových či jinak strádajících dětí ve 23 diecézích a 9 zemích. Výtěžkem 

z misijních akcí a darů hradíme totiž 80 projektů Papežského misijního díla dětí např. 

v Papui-Nové Guineji, Keni, Ugandě a na Filipínách. Například v Ugandě naše dary 

dostane 32 371 dětí v bídě, kde přispějeme k záchraně života obětem únosů a nemoci 

AIDS, budeme se podílet na zajištění nádrže na vodu, na stavbě mateřské školky a 

školních tříd, lékařské péči, chodu dětského domova a vzdělání opuštěných sirotků. Velmi 

důležitá je naše podpora studia přibližně 300 bohoslovců a provozu tří velkých seminářů 

v Keni, Ugandě a Zambii skrze Vaše dary na Dílo svatého Petra apoštola. 

Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu papežských 

misií v loňském roce, během kterého jste na světové misie, bohoslovce, chudé děti 

a mešní intence misionářům věnovali přes 30 milionů Kč. Jak je to potřebné, vidíme, když 

si uvědomíme, že denně na světě umírá přibližně 24 000 lidí hladem anebo hladem 

způsobenými chorobami. Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když se 

dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu tvář. Odpovězme na prosbu 



Svatého otce a podpořme Misijní neděli. Prožijme radost prosté africké ženy, jež neváhala 

věnovat na misie své živobytí. Zažijme radost chudých rybářů ze Srí Lanky, kteří na 

Misijní neděli darovali svůj jednodenní výdělek. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny 

Marie, která nás cestou misijní radosti bude ráda doprovázet. A jak radí papež František, 

nebojme se být k Pánu štědří. P. Jiří Šlégr, Národní ředitel Papežských misijních děl 

 

 

 


