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 Po29/7 Út30/7 St 31/7 Čt1/8 Pá2/8 So3/8 NE 4/8 

Drahotuše --- 7:30 10:00-18:30ADORAČNÍ DEN  --- --- --- 8:00 

Partutovice 18:00 --- --- --- --- --- 9:35 

Potštát --- --- --- --- --- --- 11:00 
 

Dnes: *Slavnostní mše sv. bude v 10:15 před kaplí sv. Anny, celebrantem je po 

několika letech o. Radomír. Díky všem, kteří se postarali o dobrý průběh slavnosti. 

PÁN BŮH MU DÁ TRŮN JEHO OTCE DAVIDA 
 

Bože našich otců, tys vyvolil svatého Jáchyma a Annu za rodiče Matky 
tvého Syna; na jejich přímluvu splň i na nás svá zaslíbení, 

ať dosáhneme věčné spásy. 
 

*Ve far. kostele v Drahotuších bude ve 14:00 svátostné a návazně i 
novokněžské požehnání P. Jana Faltýnka. Dobová pouť nás rušit 
nebude, přiveďte všechny i od atrakcí, ať milosti hojně působí. 
*Farní kostel je také otevřen již od 7:00 do 19:00 k modlitbám. Přijďte 
si odpočinout od pouti a načerpat síly u Nejvyššího. 
*Sv. Anna se slaví také v jiných částech děkanátu a zvláště na poutním 
místě Stará Voda, kde je mše sv. v 15:00 
 

*Mše sv.: v Potštátě v 7:30,  Partutovicích 8:45; kdo jste zapomněli, 
přijeďte do Drahotuš. Tyto mše sv. jsou ze 17. neděle v mezidobí:  
Ž 138

Když jsem volal,Hospodine,vyslyšels mě. 
Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe 

doufají; skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí 

stvořených užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. 
 

V týdnu: *o. Radomír bude s příbuznými, do neděle se vrátí. 

V potřebných věcech zastupuje P. Petr Utíkal.  
ST* Je adoračním dnem farnosti Drahotuše. Díky všem, kteří se 
zapsali a přijdou adorovat. Pastorační asistent je rád, že si nemusí 
odklečet celých 9 hodin. Je-li něco prázdného, ještě se pro pořádek 
někdo zapište. První adorace bude uvedena bohoslužbou slova, 
závěrečná svátostným požehnáním s P. Petrem Utíkalem. 
ČT*Letní kino v Hranicích pro koledníky a rodiče – Kouzelný park 
(animovaný rodinný film) ve 20:30 za 20 Kč. Zve Charita Hranice 
PÁ *Je prvním pátkem v měsíci. Mše sv. je v Hranicích či Jezernici. 
Lze si připomenout i Pannu Marii, Královnu andělů; za návštěvu 
farního kostela jsou za obvyklých podmínek uděleny odpustky, viz níže. 
SO*Jako každou první sobotu zve o. Josef Červenka do Soběchleb, kde bude růženec a 
mše sv. ke cti Panny Marie v 7:30. 
Příští neděli: *Po všech mší sv. bude žehnání dopravních prostředků. Tentokrát nemusíte 

do kostela chodit pěšky. Požehnaný dopravní prostředek sám není zárukou větší 

bezpečnosti silničního provozu. Na to je přímluva sv. Kryštofa či sv. Josefa od 90km/h 

nahoru, anebo sv. Matouše proti pokutám. Snad ještě sv. Jakuba, patrona poutníků.  
 

Infolist 28.7.19 farností Drahotuše, Partutovice a Potštát 
ze17. neděle v mezidobí a Sv. Jáchyma aAnny 



Slíbená CD z televizní mše sv. stále ještě nedošla  
 

Aktuální info o sundávání věžičky bude na našich stránkách hned, jak se něco dozvíme. 
 

Blahopřání k 28.7. do Drahotuš-Rybář či Kroměříže v rámci drahotušské pouti 

Oslava veliká je u Bekárků, za 30 let manželství mnoho dárků. Štěpán a Iva svůj slib  

žijí stále,za své spojení Bohu děkují dále.Kéž jim Pán žehná ještě víc,vždyť jeholáska  

je bez hranic. Ta slavnost právě dneska je, farnost Drahotuše jim při pouti popřeje 
 

Setkání redaktorů webových stránek farnosti 

Prosím naplánujte si čas o svátku Proměnění Páně, v úterý 6.8. po 19.h 

tak cca na hodinu. Provedeme registraci, vysvětlíme si, jak stránky 

fungují, a nastíníme koncept spolupráce. Děkuji moc. Vojta 
 

Děkanátní kalendář 

Jelikož se množí dotazy, tak určitě bude. Bude mít téma staveb, oprava a rekonstrukci 

nejen kostelů z posledních let. Zatím je v přípravě. Máte-li nějaké podstatné fotografie, lze 

je poslat na faru do Drahotuš, lépe v elektronické formě, příp. je oskenujeme a vrátíme. Je 

opodstatněné naléhání děkanství, aby byl kalendář co nejdříve. Pokusím se to splnit, ale 

bez materiálů se to neurychlí a jeho nedostatek je vždy hl. příčinou pozdního vydání. Vojta  
 

Farní tábor 

Z větší části už má děti i rozpracované téma. Přihlášky se někde toulající, je třeba vbrzku 

dodat, abychom mohli přípravy tábora dotáhnout dříve, než bude jeho začátek. S vedou-

cími je domluveno setkání v pátek 9. 8. v 19h a o programu drží přiměřené mlčení. Vojta 
 

Srpnové slavnosti našich farností 

NE 4.8. *po mší sv. v Drahotuších,Partutovicích,Potštátě – žehnání dopravních prostředků 

NE 11.8. * V Drahotuších – slavnost sv. Vavřince, mše sv. v 8:00 

NE 18.8. *V Potštátě u Panny Marie – k Nanebevzetí Panny Marie, mše sv. v 11:00; ve ČT 

22.8. ke cti Panny Marie, Královny, mše sv. v 18:00 též v kostele Panny Marie 

*V Kovářově, farnost Potštát – pobožnost k Panně Marii ve 14:30 

*V Milenově, farnost Drahotuše – poutní mše sv. k Nanebevzetí Panny Marie ve 14:30 

NE 25.8. *V Potštátě, farní kostel – slavnost sv. Bartoloměje, mše sv. v 11:00 

NE 1.9. *při mší sv. v Drahotuších, Partutovicích i Potštátě – žehnání školákům 
 
 

Pátek 2. srpna – Panny Marie, Královny andělů. 
Sv. František se vždy zvlášť staral o kapličku, zasvěcenou Panně Marii Andělské, zvanou 

Porciunkula. František vždy velmi toužil po záchraně hříšníků a přál si, aby jeho milovaný 

kostelík přispíval k obrácení lidí a sloužil k duchovní obnově. Jednou, při nočním 

setrvávání v kostelíku Panny Marie Andělské, dostal ve zjevení pokyn, aby šel do Perugie 

za papežem Honoriem III., a vyžádal si pro kostelíček Porciunkuli odpustky k výročnímu 

dni jeho posvěcení. Pravost těchto odpustků potvrzují papežské dokumenty, obsahující 

jejich udělování dalším františkánským kostelům. Pius X. r. 1910 zmocnil biskupy k 

určování dalších kostelů s porciunkulovými odpustky a od roku 1966 bylo Apoštolským 

listem Pavla VI. i následnou Apoštolskou konstitucí „Učení o odpustcích“ stanoveno, že 

plnomocné odpustky lze získat (za obvyklých podmínek sv. zpověď, sv. přijímání, 

modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a 

to i všednímu) 2. srpna ve všech farních kostelích. 

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


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 

PO 

29.7. 
Sv. Marta Partutovice 18:00   

ÚT 

30.7. 
  Drahotuše 7:30   

ST Sv. Ignác Drahotuše 10:00 
Zahájení adoračního dne farnosti 

bohoslužbou slova 

31.7.   Drahotuše 18:30 
Ukončení adoračního dne farnosti 

svátostným požehnáním 

ČT 

1.8. 

Sv. Alfons z 

Liguori 
      

PÁ 

2.8. 

  
      

SO 

3.8. 
        

NE 18. v mezidobí Drahotuše 8:00 Za*i+členy živého růžence 

4.8. 

žehnání 

dopravních 

prostředků 

Partutovice 9:35 
Za rodinu Hercíkovu a Brhelovu, ochranu 

a pomoc Panny Marie pro * rodiny 

    Potštát 11:00 Za+rodinu Huňovu a Silnou 

PO 

5.8. 

Panna Maria 

Sněžná 
Drahotuše 18:00   

ÚT 

6.8. 

Proměnění 

Páně 
Partutovice 18:00   

ST 
 

Partutovice 17:30   

7.8.   Drahotuše 18:30 Adorace 

ČT 

8.8. 
Sv. Dominik Potštát 17:30   

PÁ 

9.8. 

Sv. Terezie 

Bened. od 

Kříže 

Drahotuše 18:00   

SO 

10.8. 

Sv. Vavřinec, 

jáhen 
Středolesí 18:00   

NE Sv. Vavřinec>  Drahotuše 8:00 Za*i+rodinu Šebestovu a Čechovu 

11.8. 19. v mezidobí Partutovice 9:35   

    Potštát 11:00 
Za+Vladimíra a Ludmilu Šnajdrovy a * 

rodinu 

 


