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Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti celým svým životem 
sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, abychom věrně plnili tvá přikázání.  

 Po22/7 Út23/7 St24/7 Čt25/7 Pá26/7 SO27/7 NE 28/7 

Drahotuše 18:00 
--- 

18:30 

AD --- 
18:00 Slavíč 

18:00 

Sv. Anna 10:15 
14:00 novokněžské 

Partutovice --- 18:00 17:30 --- --- St.Voda 

10:00 

8:45 St. Voda 

15:00 Potštát --- --- --- 17:30 --- 7:30 
 

Dnes: *Mše sv. v každé farnosti mají jiné zaměření, ale pro všechny je 16. v mezidobí.  
Ž 15

 HOSPODINE, KDO SMÍ PRODLÉVAT VE TVÉM STÁNKU? 
*V Partutovicích je posvěcení kostela (k 24.7. již 230 let), mše sv. v 9:35. 

PROUDY BYSTŘIN JSOU K RADOSTI BOŽÍMU 

MĚSTU, PŘESVATÉMU STÁNKU NEJVYŠŠÍHO.  
*V Boškově slaví svátek sv. Marie Magdaleny již dnes mší sv. v 11:00. 

(jinde až zítra). Byla první, která apoštolům zvěstovala zmrtvýchvstání jako „apoštolka 
apoštolů“, proto papež František vyhlásil, aby se slavil její svátek. 

MÁ DUŠE ŽÍZNÍ PO TOBĚ, PANE, BOŽE MŮJ. 
*Je sbírka na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať všem dárcům. 
*Můžete se zapisovat v Drahotuších na adorační den farnosti, viz 
níže a také úmysly mší svatých.  
V týdnu: *pořad mší sv. se na krátký čas vrací do svých obvyklostí. 
PÁ*V 9h se bude uklízet sv. Anna. Děkujeme těm, kdo přijdou. 
*Začíná drahotušská pouť mší sv. v 18:00 ve far. kostele a divadlem 
Tyla „Paní Fantomasová se zlobí“ v 19:00 u Jelena. 
SO-NE *Farní kostel v Drahotuších bude otevřen 7:00 – 19:00 
*Dobová pouť začíná vždy od 10:00, další program je na plakátech. 
Příští neděli: *Slavnostní mše sv. bude v 10:15 před kaplí sv. Anny, celebrantem bude 
po několika letech o. Radomír. Před tím cca v 9:15 je třeba silných mužů ke stavbě pódia. 
*Mše sv.: v Potštátě bude již v 7:30 a v Partutovicích 8:45 
*Ve far. kostele v Drahotuších bude ve 14:00 svátostné a pak i novokněžské požehnání P. 
Jana Faltýnka. Dobová pouť rušit nebude, přiveďte všechny i od atrakcí, ať milosti působí.  
 

CD z TV NOE už dlouho očekávané 
Po několika urgencích jsem dostal už jakýsi příslib, takže snad v týdnu dorazí zásilka CD. 
Bude možné si je zakoupit. (V Drahotuších buď v pátek, nebo v neděli ve farním kostele – 
ne u sv.Anny). V kostelích bude ponechána u nich krabička, do níž lze vložit úhradu za 
výrobní cenu 60Kč + případný příspěvek na TV NOE. Díky za pochopení a spolupráci. o.R 
 

Nádoby na plody úrody 
*Nabízíme z fary v Drahotuších sklenice vhodné na kompoty, marmelády aj. 0,2-1l. 
*K očekávané úrodě jablek budeme vděčni za každou pet lahev od neslazených 
minerálních vod, které se nevkládaly do úst. Dobře upravený mošt v nich dlouho vydrží. 
 

Adorační den farnosti Drahotuše 
Adorace bude probíhat ve středu 31.7. od 10:00 do 19:00 takto: v 9:30 – modlitba růžence, 
10:00 bohoslužba slova a moderovaná adorace, od 10:30 do 18:30 adorace podle rozpisu, 
18:30 Te Deum a svátostné požehnání (o. Petr Utíkal). Kostel bude otevřen od 6:30. Vojta 
 

Infolist 21.7.2019 z 16. neděle v mezidobí 
farností Drahotuše, Partutovice a Potštát 



Práce jako na kostele – Drahotuše, Potštát 
*Možná neušly pozornosti práce na střeše ze strany od parku. Byla zahájena výměna 
sanktusníku v Drahotuších. Po neděli se zhotoví minilešení kolem věžičky a z něj se 
posoudí a připraví sundání staré. To se uskuteční v týdnu po pouti a na trávníku za 
kostelem bude zhotovována jeho replika. Mezitím budou tesaři měnit nosné trámy a další 
dřevěné konstrukce. Nový sanktusník, osazený již i umíráčkem z Brodku u Přerova bude 
instalován zhruba ve 2.pol.září. Přesný termín bude veřejnosti oznámen. O pouti snad 
ohlásím i termín sundávání toho starého. Cena všech prací se blíží k 1 mil.Kč. 
*V Boškově ve spolupráci s MěÚ Potštát začaly práce na opravě části zídky – zakrytí 
s využitím plechu z fary. Plánuje se oklepání padající omítky z kostela –zatím bez terminu. 
*V Lipné, po dokončení střechy, se provedl úklid starého dřeva, za což velmi děkuji všem 
pomocníkům. Místní přislíbili vyčištění prostoru kolem kostela. V týdnu by měly začít 
práce na pokrývání 2.poloviny hřbitovní zídky břidlicovými deskami. o.Radomír 
 
 

Dnes, když v Boškově Máří Magdalenu slaví, přejeme manželům hodně štěstí, zdraví. 
Ti, kdo si před Bohem řekli ANO, kéž cítí,že je jim vždy žehnáno. Bůh s nimi jak s jedním 
tělem počítá, ač společná cesta někdy zdá se býti trnitá. Takto si před 50 lety slíbili Karel a 
Marie Šustkovi, manželé milí (20.7.). Stejný slib před lety také dali, 20 let jistě též Boha 

chválí Petr a Alžběta Jahnovi, naše přání kéž je dnes osloví (31.7.). Ať 
žijí dál v lásce, jak Bůh i církev radí, farníci z Potštátu přejí jim rádi. 
 

Líbil-li se příměstský tábor, lze se přihlásit na další:„Stvoření světa“ 
Svět se začne tvořit v Ústí od 26. do 30. 8. za 1000Kč pod vedením Mgr. Marie Kaňovské. 
Prostředky: vycházky – sport – výtvarné dílny aj.. Více po přihlášení a na adrese: 
http://hranice.dcpr.cz/programy/pro-deti/primestske-tabory/460-příměstské-tábory-2019.html 
 

Z ministrantského putovního tábora 
Skoro si říkám, že je velká škoda, když jezdím na tuto pouť 
bez našich ministrantů. Nicméně mezi ministranty se cítím 
jako doma a zatím kamkoliv jsme jeli, byla to vždy vynikající 
parta kluků. To se dá říci i  letos, kdy jsme si společně 
procestovali českobudějovickou diecézi; spíše menší poutní 
místa, ale o to zážitkovější. První zastávka byla v Netíně u 
Velkého Meziříčí, odkud jsme pokračovali do katedrály sv. 
Mikuláše v Českých Budějovicích a do klášterního kostela, 
pak jsme se ubytovali v Ktiši, což je místní diecézní centrum 
života mládeže - zlaté naše Rajnochovice, ale i přesto krásné 
místo. Kluci si mohli trochu zažít prostředí, kde jsou jen velmi malá společenství věřících 
a trpí velkým nedostatkem kněží. Putovali jsme po stopách sv. Jana Nepomuka Neumanna, 
tedy i v Prachaticích, též ve Stržínské kapli, kde jsme měli mši sv. v přírodě a v den, kdy 
jsme měli táborák, jsme měli také 20km horským terénem na Třístoličník a šli po státní 
hranici, takže občas v Německu a pak zas v Rakousku. Pouť jsme završili v klášteře Zlatá 
Koruna a u Devíti křížů. Bylo 41 vynikajících ministrantů olomoucké arcidiecéze, 5 kněží, 
jáhen, pan řidič, zdravotnice a 4 členná parta, která se starala o proviant. Ještě teď většinu 
pamatuji jménem, ale radši mě nezkoušejte. Vojta 
 

Noční modlitební procesí proti ratifikaci Istambulské úmluvy – 23./24.8. 
Pozvání přijal P. Marián Kuffa; 21:30 zahájení u Sv. Ducha ve St. Městě, 22:15přednáška, 
23:15 pěší procesí na Velehrad, 1:30 mše sv., 3:40 doprava do St. Města k nádraží. Více: 
www.zachovejmerodinu.cz nebo www.veceradlo.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://hranice.dcpr.cz/programy/pro-deti/primestske-tabory/460-příměstské-tábory-2019.html
http://www.zachovejmerodinu.cz/
http://www.veceradlo.cz/
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


Adorační den farnosti Drahotuše – ST 31.7. 10:00 – 19:00 
 

OD čas adorující rodina DO 

09:30 30 min. slavný růženec 10:00 

10:00 30 min. Zahájení adorace 10:30 

10:30 60 min. 

 
11:30 

11:30 60 min. 

 
12:30 

12:30 60 min. 

 
13:30 

13:30 60 min. 

 
14:30 

14.30 60 min. 

 
15:30 

15:30 60 min. 

 
16:30 

16:30 30 min. 

 
17:00 

17:00 30 min. 

 
17:30 

17:30 30 min. 

 
18:00 

18:00 30 min. 

 
18:30 

18:30 30 min. Závěr adorace 19:00 

 
 
 



SO 
 

Milenov 17:00   

20.7.   Radíkov 18:30   

NE 16. v mezidobí Drahotuše 8:00 Za *i+rodinu 

21.7. 
výročí posvěcení 

kostela (230 let) 
Partutovice 9:35 

Za Františka Vencla, manželku, 

syna, 2 rodiče 

  
Sv. Marie 

Magdalena 
Boškov 11:00 Za * i + farníky z Boškova 

  
Na potřeby 

farnosti 
      

PO 
Sv. Marie 

Magdalena 
      

22.7.   Drahotuše 18:00   

ÚT Sv. Brigita       

23.7.   Partutovice 18:00 
Za Marii Polákovou, 

manžela,bratra, 2 rodiče 

ST   Partutovice 17:30 

Za Marii Remešovou, 

manžela,syna,dceru, 

rodiče,sourozence, rodinu 

24.7.   Drahotuše 18:30 Adorace 

ČT Sv. Jakub       

25.7.   Potštát 17:30   

PÁ 
Sv. Jáchym a 

Anna 
      

26.7.   Drahotuše 18:00   

SO 
Sv. Gorazd a 

druhové 
      

27.7.   Slavíč 18:30   

NE 17. v mezidobí Potštát 7:30 
Za+Aloise Leva, rodiče, bratra 

Zdeňka 

28.7. 
 
Partutovice 8:45 

Za Annu a Milana Brázdovy a 

dary DS pro rodinu Brázdovou, 

Vinklarovou,Balkovou a 

Čevelovou 

    
Drahotuše - 

Sv. Anna 
10:15 Za rodinu Heryánovou a DVO 

    Drahotuše 14:00 Svátostné požehnání 

 
 
 
 


