
        

                          
  
 
 

     
 
 

 
 

Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše 

Krista a prosíme tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé 

skutky a připravujeme se na setkání s ním, abychom v den 

soudu stáli po jeho pravici a vešli do nebeského království. 
1. čt.: Iz 63,16-19; 64,2-7; 2.čt.: 1Kor 1,3-9; ev.: Mk 13,33-37  

 

 Ž 80 
Bože, obnov nás, rozjasni svou 

tvář a budeme spaseni 
 Po 1/12 Út 2/12 St 3/12 Čt 4/12 Pá 5/12 So 6/12 Ne 7/12 

Drahotuše 6:45 6:45 --- --- 17:00 Velká 

17:00 

7:50 

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

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

Partutovice +15:00 --- --- 6:40 6:40 --- HODY 9:30 

 Potštát  --- --- 6:40 --- --- --- 11:00 
Podhoří --- 6:15 --- --- --- --- 11:00 

 

Na opravy:Drahotuše 3; Jezernice 2,7; Partutovice 1,2; Loučka 2,8; Potštát 4,3; Podhoří 0,7 
 

Tato neděle: *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. 
 

V týdnu: *v Drahotuších, Partutovicích, Potštátě a Podhoří Vás srdečně 

zveme na ranní bohoslužby „roráty“, které budou probíhat po celou dobu 

adventní ve všední dny. 

*v pondělí tentokrát nebude v Drahotuších na faře setkání seniorů. 

*ve čtvrtek ráno se zas po delší době sejdeme se zástupci  

křesťanských konfesí k přípravě ekumenických bohoslužeb. 

*v pátek ve 14:00 v ZD Partutovice každoroční setkání seniorů.  

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

Příští neděle: *v Partutovicích slaví sv. Mikuláše při mši sv. v 9:30, kterou bude hudebně 

doprovázet Partutovjanka. V 15:00 pak jste srdečně zváni tamtéž na adventní koncert. 
 

Sobotní bohoslužby na vesnicích v prosinci v 17:00 

6. 12. Velká, 13.12. Milenov, 20.12. Radíkov, 27.12. ve 14:00 Lipná a 17:00 Slavíč 
 

Adventní koncerty v našich kostelích 

Partutovice – 7.12. v 15:00 vokální soubor HAERI 

Drahotuše – 14.12. v 18:00 komorní smyčcový soubor SENZA VOCCI 

Jezernice – 21.12. v 16:00 tradiční komorní koncert Jany Šeleové a hostů 

Infolist 30.11. 2014 – 1. neděle adventní farností  
Drahotuše, Partutovice, Potštát, Jezernice, Loučka, Podhoří 

 



Adventní kalendářík s magnetkou 

Vzhledem k zájmu jsou letos opět. 10Kč vhoďte prosím do košíku se stol.kalendáři. o.Rad. 
 

Advent v Drahotuších, Partutovicích a v Podhoří 

V těchto farnostech, kde je více dětí, budeme s dětmi postupně dotvářet papírový Betlém. 

Děti dostávají domů na každý den v týdnu úkoly (dnes si rodiče odnesou celou obálku), za 

které jim rodiče nalepují nálepky na jejich domeček s andělem. Dle množství splněných 1-

6 se jim pak rozsvítí malá nebo až největší hvězdička na „obloze“ za Betlémem. o.Radomír 
 

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 6:15 zveme děti 

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

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

Modlitby nejen pro rodiny s dětmi 

Především pro mimoadventní celoroční využití nabízíme do „harmoniky“ složený A4 

návod k modlitbě; rodiny s malými dětmi žlutý, s dospívajícími zelený, ostatní modrý. 
 

Koncerty v kostele v Hranicích 

• 19. 12. 2014 v 18:30 - Vánoční koncert HDPS; • 20. 12. 2014 v 18:30 - Vánoční koncert 

DPS Cantabile; • 26. 12. 2014 v 16:30 - SKPS HARMONIA; • 28. 12. 2014 v 16:00 - 

Vánoční koncert - manželé Rokytovi a Klára Obručová – pořádá MKZ 
 

Bible a my – výsledky dětí z našich farností 

1. kat.(do 5.tř.32 účastníků) Drahotuše:  Radim Jakeš 14bodů(9.-10.), 

Václav Kuchař  11b (16.-18.),  Jezernice: Ad.Ryšánková  13b (11.-13.), 

Ter.Pírková 10b (19.), Loučka: Daniel Rode 19b (4.),Eva Zbončáková 

11b(16.-18.), Partut.: Lukáš Klíma11b(16.-18.), Potštát: Václav Jahn 6b 

2. kat.(6./7.tř. 25 účastníků) Loučka: Karolína Honešová 18,5 (8.-9.), 

Jez.: Monika Zábojová10b(18.), Potštát:Kryštof  Klabačka16,5(10.-12.) 

3.kat. (8./9.tř. 21 účastníků) Drahotuše: František Pchálek 21 (4.-5.), 

Oldřich Míček 13, Potštát: Veronika Krejčiříková 13,5. Děkujeme všem za chuť i odvahu 

reprezentovat školu a prezentovat svou víru i znalosti. FARKA 
 

Rozsvícení vánočního stromu a malý jarmark v Drahotuších na náměstí 

Na úterý 2.12. srdečně zve ZŠ a MŠ Drahotuše, OV Drah., MÚ Hranice. 14:30 jarmark, 

16:00 Hranické žesťové kvarteto, 16:30 rozsvícení vánočního stromu, program dětí. 

Potštát na televizní obrazovce 

V pořadu ČT2 Náš venkov v sobotu 20.12. v 9:00 
 

 Pochod „Odvaha k životu“ v Olomouci 15.12.  

Vycházíme v 16:30 z Biskupského nám., přes Nám. republiky, 

Denisovu, Ostružnickou, Pavelčákovu,Svobody a Riegrovu ulici na 

Horní nám.Dan.Zouhar kkfzouhar@yahoo.com 
 

Poděkování drahotušským buňkám nejen za setkání. o.Rad. PS.: „Již nemůžeme  zůstat 

klidní  a pasivně čekat v našich kostelích…je nezbytné přejít od pouze konzervující pasto-

race k pastoraci misijní“ (Papež František v Apoštolské exhortaci Evangelii Gaudium 15). 

 

 

 

 

 

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:kkfzouhar@yahoo.com
mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


Pastýřský list – První neděle adventní 2014 

 

Drazí bratři a sestry, 

První nedělí adventní vstupujeme do roku, který papež František určil jako 

Rok zasvěceného života. Pro církev v Česku je to také rok Eucharistického 

kongresu - sjezdu. Obě věci spolu souvisí a dobře navazují na uplynulý Rok 

rodiny. Všude totiž jde na o naši odpověď na Boží pozvání a o zjevování či 

zviditelnění Boha a jeho díla ve světě. 

Povolání k zasvěcenému životu vychází od Boha a čeká na odpověď 

člověka. Bůh někdy nabídne tak silný zážitek své lásky, že v člověku probudí 

touhu odpovědět velkorysým darováním celého života Bohu. Kdo se nechá 

Bohem uchvátit, chce všechno opustit a následovat Krista. Svědčí tak o 

velikosti Boha, kvůli kterému stojí za to všechno opustit.  

Životem podle evangelních rad – v čistotě, chudobě a poslušnosti – se 

řeholníci a řeholnice připodobňují Pánu Ježíši. Čistota jejich panenství je 

předpovědí budoucího života v nebeské slávě. Chudoba vyznává, že Bůh je 

jediným skutečným pokladem.  Poslušnost odkrývá osvobozující krásu 

synovské služby, rozvíjí vědomí vlastních povinností a dává růst vzájemné 

důvěře.  

Zasvěcení se snaží vytvářet společenství, které má „jedno srdce a jednu duši“ 

(Sk 4,32), takže je výmluvným vyznáním Nejsvětější Trojice – dokonalého 

společenství božských osob. V bratrském společenství mají řeholníci a 

řeholnice všechno společné, nejen majetek a duchovní zážitky, skutky lásky a 

apoštolské programy, ale i hledání Boha a sdílení duchovních zkušeností, 

takže každý může zakoušet tajemnou přítomnost zmrtvýchvstalého Pána 

(srov. Mt 18,20). Takové společenství je pak viditelným znamením Boha ve 

světě. Většina řeholí mluví o svém zasvěcení i zvláštním oblečením, hábitem. 

Jsou však i lidé zasvěcení, kteří žijí ve světě. Také lidé žijící v manželství 

mohou mít podíl na poslání a bohatství zasvěceného života jako dobrovolní 

spolupracovníci nebo členové tak zvaných sekulárních či třetích řádů, když 

usilují o křesťanskou dokonalost podle ducha některé řeholní společnosti, 

zapojují se do apoštolátu a oživují svět duchem evangelia. Darem Ducha 

Svatého jsou i církví schválená hnutí a nové komunity, které pomáhají 

věřícím velkodušně a se stálým nadšením následovat Pána. 

V tomto roce tedy prosme za všechny, kteří se zasvětili Bohu, aby byli 

srozumitelným, zářivým a přitažlivým znamením Boha pro svět. Prosme i za 

mladé lidi, které Pán zavolá, aby měli odvahu k velkorysé odpovědi. Některé 

kláštery a komunity jistě nabídnou zvláště mladým zájemcům možnost 

návštěvy či krátkého pobytu k nezávaznému poznání společného života. 



Eucharistický sjezd či kongres je příležitostí ukázat našemu okolí na Boží 

přítomnost v Nejsvětější svátosti, jak při průvodu Boží těla ve farnosti, nebo 

při diecézním sjezdu 15. a 16. května v Olomouci, tak při Národním 

eucharistickém kongresu 17. října v Brně.  Naše svědectví bude tím 

přesvědčivější, čím hlubší a opravdovější bude naše víra v přítomnost živého 

Krista pod způsobou chleba v oltářní svátosti a čím větší bude naše láska 

k němu. Proto se v tomto roce snažme o takovou přípravu na svaté přijímání a 

takové jeho prožívání, aby v nás působilo větší užitek, abychom se po každém 

svatém přijímání stávali pro lidi kolem nás působivým znamením Boží lásky. 

Pomůže nám i častější návštěva Pána Ježíše ve svatostánku a adorace, která 

nás přitáhne jako jeho důvěrné přátele.  

Většina z nás žije v rodinách, kde se rodí děti a vychovávají další generace 

křesťanů, i ti, které chce Bůh povolat k zasvěcenému životu nebo ke kněžství. 

Pro všechny je důležité, aby jejich rodina a jejich domov byly teologickým 

místem, tedy prostorem, kde se mluví o Bohu a s Bohem, kde se společně 

hledá Bůh a jeho vůle, kde se zakouší přítomnost Boha v lásce i radost z něho. 

Drazí přátelé,  

jestli jsme se v minulém roce snažili udělat krůček k přiblížení našich rodin 

Bohu, pokusme se v tomto roce vydávat před světem svědectví Kristu 

společnou cestou celých rodin na nedělní bohoslužby a vytvářením rodinného 

prostoru pro společné hledání Boha a jeho vůle, pro sdílení svých duchovních 

zkušeností i společnou přípravu na zpověď a svaté přijímání, na rodinnou 

návštěvu Pána Ježíše ve svatostánku. Které rodině se podaří během tohoto 

roku více přiblížit k Ježíši přítomnému v eucharistii, může se v závěru roku 

eucharistickému Kristu zasvětit, odpovědět na jeho lásku a odevzdat, svěřit se 

mu. 

Když začneme hned, připravíme si už krásné Vánoce.  

K tomu vám všem ze srdce žehná 

arcibiskup Jan 

 


