
TEXT OHLÁŠEK 16.3. 2014 

 

Jezernice 
 

Slavíme 2. neděli postní, mše sv. byla obětována …………………………., 

sbírka je určena na opravy. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.  

 

V kalendáři uvedené pomazání nemocných se přesouvá až na neděli 6.4., 5. 

neděli postní, kdy již bude ve farnostech opět řádná duchovní správa. Bude 

také nabídnuta možnost svátosti smíření především ve všední dny. 

 

V době dovolené našich kněží se při pastoračních potřebách obracejte 

zejména na kněze v Lipníku, Oseku či v Hranicích, na nichž kontakty máte 

uvedeny v Infolistu. 

 

Po mši svaté půjdeme k misijnímu kříži, abychom se pomodlili a získali 

odpustky při příležitosti 2. výročí posvěcení misijního kříže. 

 

Odpoledne jste zváni do Slavíče, kde je poutní mše sv. ke cti sv. Josefa 

v 15h, kterou slaví P. Petr Bulvas. 

 

Slavnost sv. Josefa je ve středu. Mše svatá v předvečer slavnosti je v úterý 

v 17h v Podhoří, ve středu v 16h v Loučce nebo v 17h v Drahotuších. 

 

Výuka náboženství v jezernické škole je v obvyklou dobu, tj. v pondělí ve 

12:45, zastupuje Vojtěch Hýbl. 

 

Ke křížové cestě se jistě sejděte, jak jste zvyklí. 

 

Příští neděle je 3. nedělí postní, mše sv. bude v 8:00, bude ji mít někdo 

z kněží dominikánů z Olomouce a bude obětována 

za………………………………. 

 

V Infolistu jsou ještě další pozvánky a informace, z nich zvláště zveme na 

Křížovou cestu s pašijovými písněmi, která bude v Drahotuších v neděli 

30.3. v 15h. Příští neděli Infolist nevyjde, ohlášky budou k nahlédnutí ve 

vývěskách a na internetu. 

 

 



Loučka 
 

Slavíme 2. neděli postní, mše sv. byla obětována …………………………., 

sbírka je určena na opravy. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.  

 

V kalendáři uvedené pomazání nemocných se přesouvá až na neděli 6.4., 5. 

neděli postní, kdy již bude ve farnostech opět řádná duchovní správa. Bude 

také nabídnuta možnost svátosti smíření především ve všední dny. 

 

V době dovolené našich kněží se při pastoračních potřebách obracejte 

zejména na kněze v Lipníku, Oseku či v Hranicích, na nichž kontakty máte 

uvedeny v Infolistu. 

 

Odpoledne jste zváni do Slavíče, kde je poutní mše sv. ke cti sv. Josefa 

v 15h, kterou slaví P. Petr Bulvas. 

 

Slavnost sv. Josefa je ve středu. Mše svatá je zde v 16h obětována 

za………………………… Bude ji mít P. Pawel Bilinski, farář z Oseka nad 

Bečvou. Po mši svaté bude pobožnost křížové cesty. 

 

Výuka náboženství v loučské škole je v obvyklou dobu, tj. ve středu 

v 15:15, zastupuje Vojtěch Hýbl. 

 

Příští neděle je 3. nedělí postní, mše sv. bude v 9:30, bude ji mít někdo 

z kněží dominikánů z Olomouce a bude obětována 

za………………………………. 

 

V Infolistu jsou ještě další pozvánky a informace, z nich zvláště zveme na 

Křížovou cestu s pašijovými písněmi, která bude v Drahotuších v neděli 

30.3. v 15h. Příští neděli Infolist nevyjde, ohlášky budou k nahlédnutí ve 

vývěskách a na internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podhoří 
 

Slavíme 2. neděli postní, mše sv. byla obětována …………………………., 

sbírka je určena na opravy. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať.  

 

V kalendáři uvedené pomazání nemocných se přesouvá až na neděli 6.4., 5. 

neděli postní, kdy již bude ve farnostech opět řádná duchovní správa. Bude 

také nabídnuta možnost svátosti smíření především ve všední dny. 

 

V době dovolené našich kněží se při pastoračních potřebách obracejte 

zejména na kněze v Lipníku, Oseku či v Hranicích, na nichž kontakty máte 

uvedeny v Infolistu. 

 

Odpoledne jste zváni do Slavíče, kde je poutní mše sv. ke cti sv. Josefa 

v 15h, kterou slaví P. Petr Bulvas. 

 

Slavnost sv. Josefa je ve středu. Mše svatá je zde v předvečer slavnosti  

v úterý v 17h, obětována za……………………………. Bude ji mít P. 

Pawel Bilinski, farář z Oseka nad Bečvou.  

 

Výuka náboženství v loučské škole je v obvyklou dobu, tj. ve středu 

v 15:15, zastupuje Vojtěch Hýbl. 

 

Ke křížové cestě se jistě sejděte, jak jste zvyklí. 

 

Příští neděle je 3. nedělí postní, mše sv. bude mimořádně krátce po 

11.hodině, bude ji mít hranický pan děkan, P. Jiří Doležel (přejede na mši 

sv. až od Stříteže, kde končí až kolem  10:30) a bude obětována 

za………………………………. 

 

V Infolistu jsou ještě další pozvánky a informace, z nich zvláště zveme na 

Křížovou cestu s pašijovými písněmi, která bude v Drahotuších v neděli 

30.3. v 15h. Příští neděli Infolist nevyjde, ohlášky budou k nahlédnutí ve 

vývěskách a na internetu. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Drahotuše 
 

Slavíme 2. neděli postní, mše sv. byla obětována …………………………., 

sbírka je určena na opravy. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. Jako obvykle po 

mši svaté bude křížová cesta. 
 

V kalendáři uvedené pomazání nemocných se přesouvá až na neděli 6.4., 5. 

neděli postní, kdy již bude ve farnostech opět řádná duchovní správa. Bude 

také nabídnuta možnost svátosti smíření především ve všední dny. 
 

V době dovolené našich kněží se při pastoračních potřebách obracejte 

zejména na kněze v Lipníku, Oseku či v Hranicích, na nichž kontakty máte 

uvedeny v Infolistu, příp. nebude-li se jednat přímo o kněžské povinnosti, je 

Vám k dispozici na faře v Drahotuších pastorační asistent, který příp. kněze 

zajistí. 
 

Dnes odpoledne jste zváni do Slavíče, kde je poutní mše sv. ke cti sv. Josefa 

v 15h, kterou, stejně jako tuto i následující neděli, slaví P. Petr Bulvas. 
 

V pondělí by mělo být setkání seniorů. Srdečně zvu tedy nejen seniory na 

faru v 17h, kde si promítneme divadlo z minulého roku „Dva mudrci 

z východu“, jak to sestříhal ze všech odehraných představení Tomáš Voldán. 
 

Ve středu je slavnost sv. Josefa. Mše svatá je také zde v Drahotuších v 17h 

obětována za………………………… Bude ji mít P. Pavel Jombík, farář 

z Choryně.  
 

Od založení evangelizačních buněk se stala tradicí středeční adorace od 

18:30 do 19:00. Tato příležitost zůstane, nebude však ukončena svátostným 

požehnáním, neboť toto nemůže udělovat mimořádný udělovatel. 
 

Výuka náboženství v drahotušské škole je v obvyklou dobu, tj. ve čtvrtek ve 

12h – 1. a 2. tř. a 12:45 zbytek 1. stupně a v pátek ve 13:30 – 2. stupeň. 

Zastupuje Vojtěch Hýbl. 
 

Příští neděle je 3. nedělí postní, mše sv. bude v 7:50, bude ji opět P. Petr 

Bulvas a bude obětována za………………………………. Po mši svaté 

bude křížová cesta. 
 

V Infolistu jsou ještě další pozvánky a informace, z nich zvláště zveme na 

Křížovou cestu s pašijovými písněmi, která bude v Drahotuších v neděli 

30.3. v 15h. Příští neděli Infolist nevyjde, ohlášky budou k nahlédnutí ve 

vývěskách a na internetu. 

 



Partutovice 
 

Slavíme 2. neděli postní, mše sv. byla obětována …………………………., 

sbírka je určena na opravy. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. 
 

Ve 13:30 bude křížová cesta.  
 

V kalendáři uvedené pomazání nemocných se přesouvá až na neděli 6.4., 5. 

neděli postní, kdy již bude ve farnostech opět řádná duchovní správa. Bude 

také nabídnuta možnost svátosti smíření především ve všední dny. 
 

V době dovolené našich kněží se při pastoračních potřebách obracejte 

zejména na kněze v Lipníku, Oseku či v Hranicích, na nichž kontakty máte 

uvedeny v Infolistu, příp. nebude-li se jednat přímo o kněžské povinnosti, je 

Vám k dispozici na faře v Drahotuších pastorační asistent, který příp. kněze 

zajistí. 
 

Dnes odpoledne jste zváni do Slavíče, kde je poutní mše sv. ke cti sv. Josefa 

v 15h, kterou, stejně jako tuto i následující neděli, slaví P. Petr Bulvas. 
 

Ve středu je slavnost sv. Josefa. Mše svatá je také zde v 16:30 obětována 

za………………………… Bude ji mít P. Zdeno Vavro, farář ze Spálova.  
 

Výuka náboženství v partutovské škole bude mimořádně v úterý a to 13:20 

mladší a ve 14:15 starší žáci, ovšem podle dohody s vyučujícím 

nepovinného předmětu Informatika, se časy lehce v minutách upraví. Děti se 

již jistě těší, že budou mít ve čtvrtek volno. 
 

Příští neděle je 3. nedělí postní, mše sv. v 9:30, bude ji slavit opět P. Petr 

Bulvas a je za………………………………. Jako obvykle ve 13:30 bude 

křížová cesta. 
 

V Infolistu jsou ještě další pozvánky a informace, z nich zvláště zveme na 

Křížovou cestu s pašijovými písněmi, která bude v Drahotuších v neděli 

30.3. v 15h. Příští neděli Infolist nevyjde, ohlášky budou k nahlédnutí ve 

vývěskách a na internetu. 

 

Žáci, kteří minulý týden nedostali nálepku do sešitku, pokud si ji nevzali při 

obětním průvodu, ať se přihlásí v sakristii, dostanou ji. Nebyli –li však 

minulou neděli v kostele, tak si to ještě rozmyslím. 

 

 

 



Potštát 
 

Slavíme 2. neděli postní, mše sv. byla obětována …………………………., 

sbírka je určena na opravy. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. 
 

Na křížové cesty jste zvyklí ve středu, v pátek a sobotu v 18h? a v neděli 

před mší svatou v 10:30.  
 

V kalendáři uvedené pomazání nemocných se přesouvá až na neděli 6.4., 5. 

neděli postní, kdy již bude ve farnostech opět řádná duchovní správa. Bude 

také nabídnuta možnost svátosti smíření především ve všední dny. 
 

V době dovolené našich kněží se při pastoračních potřebách obracejte 

zejména na kněze v Lipníku, Oseku či v Hranicích, na nichž kontakty máte 

uvedeny v Infolistu, příp. nebude-li se jednat přímo o kněžské povinnosti, je 

Vám k dispozici na faře v Drahotuších pastorační asistent, který příp. kněze 

zajistí. 
 

Dnes odpoledne jste zváni do Slavíče, kde je poutní mše sv. ke cti sv. Josefa 

v 15h, kterou, stejně jako tuto i následující neděli, slaví P. Petr Bulvas. 
 

Ve středu je slavnost sv. Josefa. Mše svatá je zde již v úterý v 18h, ze 

slavnosti sv. Josefa obětována za………………………… Bude ji mít P. 

Zdeno Vavro, farář ze Spálova.  
 

Výuka náboženství v potštátské škole bude beze změn, ve středu v 11:45 

mladší a ve 13:15 starší žáci, které bude mimořádně po oba týdny vést při 

výuce Vojtěch Hýbl. 
 

Příští neděle je 3. nedělí postní, mše sv. v 11h, bude ji slavit opět P. Petr 

Bulvas a je za……………………………….  
 

V Infolistu jsou ještě další pozvánky a informace, z nich zvláště zveme na 

Křížovou cestu s pašijovými písněmi, která bude v Drahotuších v neděli 

30.3. v 15h. Příští neděli Infolist nevyjde, ohlášky budou k nahlédnutí ve 

vývěskách a na internetu. 

 

Jelikož minulý týden nedostaly děti nálepku, dostanou dnes dvě, pakliže 

ovšem minulou neděli se účastnily mše svaté. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  


