
        

                          
  
 
 

     
 
 

 
 

Všemohoucí, věčný Bože, tys dal svému milovanému Synu 

všechnu moc na nebi i na zemi, aby byl Králem všeho tvorstva; 

dej, ať celý svět, vysvobozený Kristem z otroctví hříchu, 

poznává tvou slávu, věrně ti slouží a ustavičně tě chválí.  
1. čt.: Ez 34,11-17; 2.čt.: 1Kor 15,20-28; ev.: Mt 25,31-46  

 

 Ž 23 Hospodin je můj pastýř,  

nic nepostrádám 
 Po 24/11 Út 25/11 St 26/11 Čt 27/11 Pá 28/11 So 29/11 Ne 30/11 

Drahotuše 17:00 7:40 --- --- 17:00 Radíkov 

17:00 

7:50 

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

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

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

 Potštát  --- --- 17:00 --- --- --- 11h, 
50Lánů

14:30 
Podhoří --- 17:00 --- --- --- --- 11:00 

 

Na Charitu:Drahotuše 4,4; Jezernice1,2; Partutovice 3,1; Loučka 2,3; Potštát 2,1; Podhoří 1,2  

Dnes: *celá církev slaví Ježíše Krista, Krále. Po mši svaté bude krátká adorace. 

*sbírka dnes je na opravy. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.  

*ve farnostech budou mše sv. zaměřeny k dětem. 

*v Olomouci na Sv. Kopečku je v 15:00 poutní mše sv. za předčasně narozené děti.  

V týdnu: Pondělí – Hranice, fara - 18:30 setkání katechetů k soutěži Bible a my. 

Úterý – Drahotuše, fara – 17:30 modlitební společenství 

Středa – Hranice, fara – pravidelné měsíční setkání kněží při děkanátní radě 

* Drahotuše, kostel – 18:45 první (nejen modlitební) setkání všech členů FEB (buněk) 

Čtvrtek – Hranice 8h –okresní kolo soutěže Bible a my.Náboženství v Partutovicích bude. 

Pátek – Lipník n/B 20h – Farní ples v KD Echo(ul. Novosady). Vstup+ místenka 100,-Kč; 

na faře v Lipníku, ve Vinotéce u Františka a v pohybovém studiu W-fit Zahradní 

Sobota – Hustopeče nad Bečvou 10:00 – duchovní obnova pro mládež (P. Pawel Bilinski) 

Příští neděli: *Je 1. nedělí adventní, začíná se číst z nedělního cyklu B.  

*Budou se žehnat adventní věnce.                    *Otec arcibiskup Jan má pro nás pastýřský list. 

*Ve všech našich farnostech již tradičně se začnou zapisovat úmysly mší sv. na rok 2015.  

*V Drahotuších přijme při mši sv. křest Tomáš Knichal.  

*V Potštátě, v kapličce na Padesáti Lánech bude ve 14:30 pobožnost  

ke cti sv. Barbory. Srdečně jste zváni na tuto malou místní pouť. 

*Na faře v Drah. bude v17h pastorační rada k plánům nejen na příští rok. 
 

Adventní kalendářík s magnetkou 

Vzhledem k loňskému zájmu jsou letos opět nabízeny v kostelích. 10Kč  

vhoďte prosím do košíku nejlépe se sbírkou a nebo případně se stolními kalendáři. o. Rad. 
 

Setkání farních rad 

Pastorační se sejdou během prosince (Drahotuše 30.11. v 17h), ekonomické v lednu. o. R. 

Infolist 23.11. 2014 – Slavnost Ježíše Krista Krále 
Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 

 



Možnost Mikuláše 

Do drahotušského kostela už dlouho nepřišel Mikuláš. Přijde letos? To záleží 

hodně na zájmu dětí i rodičů. A jak v jiných farnostech? FARKA 
 

Roráty 

V Drahotuších v pondělí+úterý v 6:45; v Partutovicích ve čtvrtek+pátek 6:40; 

v Potštátě ve středu v 6:40 a dle domluvy v Podhoří v úterý v 6:20 zveme 

děti (v Partutovicích úplně všechny) po mši sv. na snídani.  Zároveň prosíme 

ochotné ženy či maminky o připravení něčeho dobrého. Děkujeme. FARKA 
 

Poděkování zesnulým varhaníkům  

+Josefu Šebestovi v Loučce a +Zdeňku Haubeltovi 

v Partutovicích. 25 let svobody naši vlasti i včerejší 

patronku varhaníků sv. Cecilii s námi slavili již na 

věčnosti. Děkujeme jim za jejich práci pro farnost a 

také zvláště za varhanickou službu, kterou vykonávali 

i v nelehkých dobách totalitního režimu. Po jejich 

odchodu na věčnost varhany v kostelích neutichnou, 

neboť mají mladé nástupce. Panu Šebestovi, s nimž 

jsme se v Loučce rozloučili 8.11.  i za to, že tuto 

službu konal i v okolních farnostech, staral se o opravy 

loučského kostela a o kapličku sv. Antonína a ve své víře vytrval stále až do konce. Také 

pan Haubelt po předání své služby varhaníka se dále aktivně zapojoval do farního i 

obecního dění, na svém místě hájil svou víru, pravidelně putoval a organizoval zájezdy na 

různá poutní místa, celkově přispíval k blahu celé obce, farnosti i ZD a až do poslední 

neděle (+12.11.) pravidelně chodil ke svátostem. Kéž je náš Pán odplatí odměnou věčnou. 

Děkují a v modlitbách pamatují vděční farníci i FARKA   
 

20. ročník výstavy betlémů v galerii M+M v Hranicích 

Výstava byla zahájena 21.11.  a potrvá až do 20.12. ; otevřeno st – ne 13:00-17:00 J.V. 
 

Městská knihovna Hranice – pozvánka na kulturně vzdělávací akce v listopadu 
20. 11., 18 hodin v ZK cestopisný večer, foto a videoshow Kouzlo jihu Srí Lanky (včetně 

ochutnávky pravého cejlonského čaje) a literárně vzdělávací přednášku na téma jednoho z 

nejslavnějších realistických románů 19.st. "Paní Bovaryová, aneb Když se hroutí sny" - 

27. 11., 18. hodin v ZK. (tentokrát přednáška nebude příliš dlouhá cca 75 minut). 

S pozdravem a přáním dalších dobrých dnů Marie Jemelková, řed.org.www.mek.hranet.cz 
 

Přednáška o cestě po Mexiku 

Pořádá: Moravskoslezská křesťanská akademie, pob. Hranice, přednášet bude P. Bedřich 

Horák ve čtvrtek  4. 12. v 18:30 na faře v Hranicích. jáhen Mgr. Jaroslav Strnadel 
 

Pozvánky z Jitřenky 

Hraje si celá rodina v neděli 30.11.  od 14h ve stacionáři Archa Hranice Tř. ČSA (bývalá 

Karnola) Vstupné: dospělí – 40 Kč, dítě od 7 let – 30,-, rodinné – 150,- Přezůvky s sebou, 

občerstvení zajištěno.Přijďte vyzkoušet hry jako Vládce podzemí,Bang,Ubongo,Labyrinth, 

Ponder, Dominion aj… Hry nám přivezou a předvedou pracovníci z Klubu a prodejny 

deskových her Medvědí brloh v Holešově. Některé hry lze i na místě zakoupit či objednat. 
 

 

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://www.mek.hranet.cz/
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/

