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Bože, náš nebeský Otče, vyznáváme, že tvůj Syn, Spasitel světa, je  
s tebou ve tvé slávě; dej, ať také poznáváme, že nás neopouští,  

ale podle svého slibu zůstává stále s námi. 

       
Ž97 

Hospodin kraluje,  
je povznesen nad celou zemí.  

 Po 3/6 Út 4/6 St 5/6 Čt 6/6 Pá 7/6 So 8/6 Ne 9/6 

Drahotuše 18:00 --- 18:30AD  --- 18:00 Radíkov 18:00 8:00 

Partutovice --- 17:00 17:00 --- --- --- 9:35 

Potštát --- --- --- 17:30 --- --- 11:00 
 

Sbírka na pomoc křesťanům: Drahotuše 8,2; Partutovice 4,8; Potštát 5,1 
 

Dnes: *Dnes je poslední možnost objednat DVD z TV NOE 19.5. 
*Je den modliteb za média a 3. den novény k Duchu Svatému. 

*V Drahotuších se sejde v 18:30 PR k farnímu dni a dalším důležitým záležitostem. 

*Bereme přihlášky dětí na výlet. Mohou s námi jet i přihlášení dospělí. Vzhledem k tomu, 

že výlet je již zítra, prosíme, s přihlašováním neotálejte. V autobusu je 45 míst, dětí bude 

cca jen kolem 30. Rodiče prosíme, aby řádně děti omluvily.  

 V týdnu: ÚT-SO 1.týden v měsíci; nemocní se těší na p. faráře jiní na adoraci po mši sv. 

PO *S dětmi jedeme na výlet z Drahotuš na Provodov v 7:40.  

Výuka náboženství bude probíhat až do 14.6. 

ST*16:30 bude v Drahotuších spolčátko. 

*18:05 předposlední příprava dětí k prvnímu sv. přijímání. 

ČT*odpoledne je potřeba uklidit faru v Drahotuších a venkovní 

prostory na farní den. Prosíme, přijďte, kdo můžete.  

SO*Novéna k Duchu Svatému vrcholí svatodušní vigilií ve 20:00 v Drahotuších. 

Příští neděli: *Slavnost Seslání Ducha Svatého. 
*V Drahotuších utvoříme 
společenství při farním dnu, na 
který od 14:00 zveme všechny. 
*Můžete se na něm podílet: 
►Napečení dobrot na stoly 
►Potřebujeme ochotné muže, 
otce, slečny či matky na vedení 
stanovišť pro děti. ►Kromě 
dílen a her pro děti bude 
k dispozici hřiště a lezecká stěna. 
►Dobré jídlo, pití a velká 
možnost setkání. ►Hudba, 
mohou se zapojit všichni. 
 

Novéna k Duchu Svatému 

Začala v pátek, texty jsou k dispozici v kostelích nebo na novém webu farnosti. 

Pan Svatopluk Teplý pozdravuje Drahotuše. Daří se mu dobře. Vzpomeňte na něj. 

Nabízí věci, které v DD nevyužije – oblečení, nádobí, knihy aj. K rozebrání na faře. 

Infolist ze 7.neděle velikonoční 2.6.2019  
farností Drahotuše, Partutovice a Potštát 



V drahotušském kostele je již lépe vidět 

Díky p. Davidu Lehnertovi a všem, kdo se odvážně zapojili do čištění oken z jeho plošiny.  

Zápis mší svatých v Drahotuších 
Je velmi dobře, že jste projevili zájem o mše svaté. Nebojte se nadále žádat, i když červen 
už se podařilo obsadit (až moc). Hodně nám pomůže, když budou úmysly mší sv. včas 
zapsané. Rozpis bohoslužeb i kalendář by měly být pokud možno v souladu (ač někdy se 
krpy stanou). Je dobré plánovat si alespoň měsíc předem. Chce-li někdo mši sv. za týden, 
nemůže se divit, že už byl předběhnut. Má-li však naléhavou potřebu, domluví se s knězem 
či s rodinou, která si zapsala intenci. Vojta 
 

Již funguje nový web – www.farnostdrahotuse.cz 
Již smíme vstupovat do vlastních stránek, takže Infolisty i pořad bohoslužeb naleznete 
právě zde. Na starém odkazu již bude jen přepis a odkaz na nový web. Aktuálně oslovíme 
z každé farnosti farníky, kteří také budou mít právo na nový web vkládat příspěvky. Třeba 
za Partutovice řekla své ano Jana Brhelová. Domluvíme během června, abychom se pak 
společně podívali, jak to funguje. Zatím s tím ještě úspěšně či méně úspěšně zápasíme. 
Těšíme se na plodnou spolupráci. o. Radomír, Vojta 
 

V sobotu 15.6. bude v Drahotuších v 11h svatba 

Ing. Jiří Pitron, Skalička a Mgr. Veronika Jemelíková, Všechovice  si zde řeknou své ANO 

Mše svaté o dovolené o. Radomíra (zastupuje převážně P. Petr Utíkal z Jezernice) 

 ST 19/6 SO 22/6 NE 23/6 ST26/6 PÁ28/6 SO 29/6 NE30/6 

Drahotuše --- 8:00 8:00 --- 18:00 Slavíč18:00 8:00 

Partutovice --- 
Olomouc  

J.SVĚCENÍ9:30 
15:00 18:00 --- 

Olomouc  
9:30 KN.SVĚCENÍ 

9:35 

Potštát 18:00 --- --- --- --- HODY ► Lipná 11:00 

 
Tělo a Krev 

Páně 
--- 

Tělo a Krev 

Páně 
--- Nejsv.♥  

Ježíšovo 
Sv. Petr 

a Pavel 

Posvěc. olom. 

▲katedrály 
 

17.6.–3.7. cyklopouť od sv.Brigity Švédské, 11.-13.7. konference v Brně, 12.-17.8. 

západočeská pouť, 18.-24.8. tábor Partutovice 
 

Pozvánka na primice – zvláště v Lipníku nad Bečvou – NE 30.6. v 15:00 u sv. Jakuba 

*V olomoucké katedrále v sobotu 29.6. v 9:30 přijmou kněžské svěcení Jan Faltýnek 

z farnosti sv. Jakuba v Lipníku nad Bečvou a Ondřej Talaš z farnosti Neposkvrněného 

Početí Panny Marie v Uherském Brodě z rukou olomouckého arcibiskupa Jana. 

*Jan Faltýnek bude mít primiční mši sv. v kostele sv.Jakuba v Lipníku/B 

v neděli 30.6. v 15:00. Více: http://primice.cz/index.php/jan-faltynek/  

*Ondřej Talaš 6.7. v Uherském Brodě na klášterní zahradě v 15:00. Je 

možné jet s o.Radomírem. Více: http://primice.cz/index.php/ondrej-talas/ 

*O ostatních primicích se dozvíte podrobnosti na www.primice.cz 
 

Studentská mše na závěr šk. roku PÁ 21.6. 17:30 v kostele v Hranicích 

Mši sv. bude slavit pan děkan spolu s ostatními kněžími děkanátu. Těší se mládež děkanátu 

Připomínka pro ministranty – SO 15.6. – Velká akce v Jezernici. Nezapomeňte! 
 

Pouť lékařů a pracovníků ve zdravotnictví na Sv. Hostýně 8.6. mše sv.v 10:15   
s biskupem Antonínem, s Mons. Vitáskem Cesta světla, po požehnání koncert -  A.Dvořák: 

Biblické písně. libuse.bene@gmail.com  či moric.jurecka@seznam.cz   

http://farka.antiochia.cz;  www.farnostdrahotuse.cz; farka@home.mitranet.cz; 

 fara: 581 616 139, o.Radomír 731 626 515, Vojta 732 670 688 

http://www.farnostdrahotuse.cz/
http://primice.cz/index.php/jan-faltynek/
http://primice.cz/index.php/ondrej-talas/
http://www.primice.cz/
mailto:libuse.bene@gmail.com
mailto:moric.jurecka@seznam.cz
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


Obdrželi jsme list otce arcibiskupa, přečtěte si jej 

Drazí bratři a sestry,  

v poslední době se v církvi i ve světě hodně mluví o bolestném tématu sexuálního 

zneužívání a církev i její služebníci jsou stavěni do divného světla. Snad mně někteří 

můžete zazlívat, že reaguji pomalu. Musím přiznat, že i pro biskupy jde o věc nezvyklou a 

nejsme odborníci na všechno. Ne, že by šlo o skutečnost naprosto neznámou, ale její 

rozsah a povaha si vyžádaly přípravu a studium. Zatím jsme měli studijní den vedený 

odborníky dvakrát pro biskupy a dvakrát pro kněze, připravujeme pěší kající pouť kněží. 

Pro pastorační pracovníky jsme připravili příručku: O domácím násilí. Protože máme 

mnoho zaměstnanců v různých institucích, přepracovali jsme etický kodex Charity a 

budeme pracovat na vylepšení etických kodexů našich škol, přesto, že jde o prostředí 

bezpečnější než ostatní, kde zatím o žádném případu zneužití nevíme.  
 

Papež František vydal 9. května směrnici, kterou se budeme řídit. Česká biskupská 

konference zřídila už k 1. květnu 2019 kontaktní místo na pomoc obětem zneužívání jako 

svou organizační jednotku. Kontaktní místo je určeno pro osoby, které tvrdí, že byly 

zneužity jako nezletilé nebo jako zranitelné. Mezi zranitelné se počítají lidé nemocní, 

fyzicky či psychicky postižení, nebo zbavení osobní svobody, s fakticky nebo dočasně 

omezeným chápáním, rozhodováním nebo schopností se bránit.  
 

Kontaktní místo neposkytuje, ale zprostředkovává odbornou duchovní, sociální, 

terapeutickou a psychologickou pomoc, včetně orientačního právního poradenství. 

Kontaktní místo neslouží pro příjem oznámení za účelem zahájení církevního procesu proti 

agresorovi. To je třeba ohlásit generálnímu vikáři, který pověří vhodné členy diecézní 

komise k prověření případu. S ním osobně se oběť setkat nemusí.  
 

Každé sexuální zneužití je třeba odsoudit jako ďábelský hřích, ať se ho dopustí kdokoliv. 

Stane-li se to v církevním prostředí, nebo se toho dopustí člověk zasvěcený Bohu, je to tím 

bolestnější, zraňuje to jak církev a poškozuje její důvěryhodnost, tak oběti. Těžká zranění 

se neuzdravují snadno a rychle. Zranění mají právo na potřebnou péči, kterou je nutné jim 

poskytnout. Proto prosím ty, kterých se to týká, ať mají odvahu se ozvat. Skrze Kontaktní 

centrum církev nabízí pomocnou ruku.  
 

Proti pachatelům je nutné zakročit jasně. Buďte si jistí, že v naší diecézi se žádný případ 

nezametá pod koberec, ale řeší se podle státního zákona a církevních směrnic. Zároveň 

jako křesťané musíme umět odpouštět těm, kdo dělají pokání. Odpuštění hříchu však 

neznamená prominutí trestu, který má být přijímán jako spasitelné pokání.  
 

Církev je svatá, ale ne dokonalá. Má svatou Hlavu – Krista, působí v ní Duch Svatý, je 

svatá svátostmi, ale mimo svatých či dobrých věřících ji tvoří i různě hříšní lidé. Konečně 

hříšníci jsme všichni. Katolická církev není sektou čistých lidí. I když jsme vykoupeni, 

všichni neseme důsledky dědičného hříchu. Pokud s tím nepočítáme, jsme překvapeni 

zlem a selháním jak vlastním, tak druhých. K posvěcení církve může ovšem přispět každý 

z nás svým pokáním i osobním úsilím o ctnostný život. Důležité je udělat všechno, co je v 

našich silách, abychom dalšímu zneužívání předcházeli.   
 

Co můžeme udělat ve vztahu k dětem? 



Jak v rodinách, tak v různých společenstvích, je třeba vytvářet atmosféru důvěry a bezpečí, 

aby děti mohly přijít s čímkoliv. Nejlépe pravidelně a nerušeně. Všímat si změn v jejich 

chování. Důvěřovat jim. Umět se za ně postavit. Být před nimi jako ti, kteří nesoudí, ale 

povzbuzují, aby neměly strach mluvit i o věcech těžkých nebo špatných. Nevychovávat je 

k slepé poslušnosti, ale k hledání dobra, protože útočník může slepé poslušnosti dítěte 

zneužít a zakázat mu mluvit o zneužití, či dělat z toho tajemství. Zajímat se o to, kde a jak 

tráví dítě čas, co dělá ve skautu, jinde, jako ministrant, proč nechce jít k strýčkovi, k 

sousedovi. Modlit se za děti, za dary Ducha Svatého ve výchově. Naučit děti už od mala 

zdravé sebeúctě i schopnosti říkat NE i dospělému. Nejen je tomu učit, ale i sami se podle 

toho chovat vůči dětem a ostatním. V současné době je mnoho různých projevů násilí, s 

kterými se mohou setkat. Podle věku je třeba jim postupně vysvětlit, co si k nim nesmí 

nikdo dovolit. Když začnou užívat chytré mobily a internet, který má také své nástrahy, je 

třeba jim věnovat zvláštní péči, účinně varovat před pornografií a bavit se s nimi o 

neznámých lidech, s nimiž si začali dopisovat, vyměňovat zprávy a obrázky nebo hrát 

počítačové hry i pro více hráčů. Samotáři hledají kamarády a může se ozvat nebezpečný 

deviant, který vystupuje jako vrstevník, ale cíleně hledá své budoucí oběti. Někteří pak 

používají pohrůžky, nátlak, podplácení a útočení na city dítěte. Pokud bude ve farnostech 

zájem, pomůžeme zorganizovat odborné přednášky pro rodiče o mediální výchově dětí.  
 

Jak se chovat ke kněžím, na něž padá stín hříchů, přestože je většina nevinná? Vytvářet s 

nimi živou a otevřenou farní rodinu. Modlit se za ně. Neidealizovat je, ale ani 

nepodezřívat, nepomlouvat a zbytečně nekritizovat. Dávat zpětnou vazbu, případně i 

kritiku konkrétní věci, ale v úctě. Pomáhat vytvářet prostředí přijetí a široké rodiny. 

Nepodporovat důvěrnosti a citové projevy, ale budovat přátelské a radostné společenství. 

Jestliže máme podezření na něco nezdravého, je dobré si po klidné úvaze a upřímné 

modlitbě s knězem promluvit, upozornit, jak působí na druhé. Pokud domluva nepomůže a 

vidíme problém jako vážný, je třeba si dle Ježíšových slov přibrat dva svědky a pokud to 

nepomůže, jít za představeným.  
 

Nezapomeňme při tom, že velká většina kněží je i při svých lidských slabostech skvělá. 

Mluvíme sice o zneužívání v církvi, ale k 90 % zneužívání dochází ve vlastních rodinách 

od rodičů či druhých partnerů matky nebo sourozenců. Při tom je většina rodičů také 

skvělá. Viníci nejsou většinou lidé úchylní, nemocní či nepřátelští, ale lidé bez vnitřní 

kázně a pravdivé otevřenosti před Bohem. Chceme-li nabídnout dětem zdravé prostředí a 

ochranu, je třeba uzdravit společnost, žít podle ducha a ne podle těla, být opravdu 

svobodní od nemravnosti a pornografie, nebýt sebestřednými hledači požitků a 

příjemností, ale otevřeni skutečné lásce, která slouží a hledá dobro druhých.  
 

Děkuji všem rodičům, kněžím i různým animátorům a vedoucím programů pro děti za 

jejich obětavou službu a prosím, aby se nedali odradit špatnými příklady. Děkuji všem, 

kteří nejsou lhostejní nebo jen kritičtí, ale aktivně se zapojují do pokání církve svými 

kajícími skutky, do pomoci obětem i do účinné prevence jak správnou výchovou dětí, tak 

osobním úsilím o pozvednutí své vlastní morální úrovně i morální úrovně celé společnosti. 

Ve spojení modlitby zůstává a všem ze srdce žehná 
 

Arcibiskup Jan 

 


