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Bože, štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil, ty udr-

žuješ náš život a vedeš nás; buď stále s námi a slyš 

naše prosby: obnovuj v nás a udržuj svou milost, 

kterou jsme od tebe přijali.  
Ž90

 Pane, tys nám 

býval útočištěm  

od pokolení, do pokolení. 
 Po 5/8 Út 6/8 St 7/8 Čt 8/8 Pá 9/8 So10/8 NE 11/8 

Drahotuše 18:00 --- 18:30AD --- 18:00 Středolesí 

18:00 

8:00 HODY 

Partutovice --- +15:00 17:30 --- --- 9:35 

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

Na opravy v tis.Kč: Partutovice: 10   Potštát 6,5   Drahotuše (pouť 28.7) 11,3. PB zaplať. 

Dnes: *Po všech mší sv. bude žehnání dopravních prostředků. Tentokrát jste nemuseli do 

kostela chodit pěšky. Účinnost požehnání určitě zvýší osobní stav milosti. 

V týdnu: *Vypadá to, že drahotušská věžička půjde brzy dolů, takže o sv. Vavřinci bude 

mít kostel přechodně jen jednu věž. Na našich stránkách to uvedeme, jak se něco dozvíme. 

PO *Posvěcení římské baziliky Panny Marie (Panny Marie Sněžné) 

ÚT *Svátek Proměnění Páně; v Partutovicích v 15h zádušní mše sv. za + M. Vamberskou 

*v 19 h se sejdou na faře v Drahotuších spolupracovníci nových webových stránek. 

PÁ *Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, známé jako Edita Stein, jež působila za první 

světové války v lazaretu v Hranicích, jako židovka přijala křesťanství a zemřela v koncent. 

táboře v Osvětimi. Její rodný dům ve Wroclavi navštívit o.Radomír na letošní cyklopouti.  

*v 19 h se na faře v Drahotuších sejdou vedoucí farního tábora. Info o táboře již došlo 

snad všem. Vše: https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/05/29/farni-tabor-v-partutovicich/ 

SO *Je svátek sv. Vavřince, patrona drahotušské farnosti. Mše sv. bude zítra. 

*Malá změna: nedělní mše sv. bude v 18:00 ve Středolesí, příští SO ve Velké 

Příští neděli: *V Drahotuších při mši sv. oslaví svého patrona, sv. Vavřince. Budou tak i 

jiná čtení a žalm. Kolotoče už nebudou, sv. Anna snad stačila. Slavit můžete i v rodinách. 

*V Partutovicích budou křtiny. Mezi křesťany přijmeme novorozenou Žofii Čevelovou. 

*o. Radomír odjede na cyklopouť do Čech, mše sv. budou až nedělní. Pak už následuje 

farní tábor v Partutovicích; je možné, že příští Infolist bude na 2 týdny dopředu.  
 

Již došla objednaná DVD mše sv. z TV NOE 19.5. 

Můžete si je podle objednávek rozebrat a přispět na provoz TV NOE. Cena DVD je 60Kč. 

Je to i možnost přispět na vysílání této televize dobrých zpráv. https://www.tvnoe.cz 
 

Ve farnosti Partutovice radostí bude převelice 

50 let společně, daří se jim výtečně: Pan František a paní Marie, u Hercíků vždycky 

dobře je. Kéž tak s nimi stále bývá a lásky jim neubývá. Pan Potsch Josef více slaví,  

k 70 mnoho zdraví a s manželkou Marií 45 let brzy prožijí. Přejme mu též požehnání Boží, 

s rodinou ať lásku láskou stále množí. Farnost svoje přání dává, Bohu budiž vždycky sláva 

Infolist 4.8.2019, z 18. neděle v mezidobí, 
farností Drahotuše, Partutovice a Potštát 

https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/05/29/farni-tabor-v-partutovicich/
https://www.tvnoe.cz/


Díky za adorační den a pouť farnosti Drahotuše 

Máme velikou radost z toho, že i poutní požehnání 

o sv. Anně naplnilo drahotušský kostel. Bylo by 

krásné to příští rok též zopakovat. Rovněž díky 

všem, kteří se neváhali zapojit a ztišit se před 

Nejsvětější svátostí oltářní za celou arcidiecézi, 

obnovu rodin a duchovní povolání. Dopoledne 

adorovali převážně jednotlivci a zpravidla nebyli 

v kostele sami. V odpoledních hodinách manželé a 

rodiny. V čas dovolených na audienci ke Králi králů přišlo během dne asi 40 farníků. Vojta 
 

Poutě ve Spálově k Panně Marii a v Luboměři 

*V Luboměři bude poutní mše sv. ke sv. Vavřinci příští neděli 11.8. v 11:00 

*Farnost Spálov Vás srdečně zve na poutě k Panně Marii ve Skále. 15. 8. "malá pouť " k 

Panně Marii ve Skále, Slavnost Nanebevzetí Panny Marie - mše sv. 18.00 a  8. 9. "velká 

pouť", Svátek Narození Panny Marie - mše sv.10.00 http://www.farnostspalov.cz 
 

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 
 

XIX. pěší pouť na Velehrad 18. – 24. 8. 

na poděkování sv. Cyrilu a Metoději, s prosbou, aby jejich dědictví opravdu žilo a zvláště 

za mír, církev, vlast a za rodiny a mládež. S sebou: karimatku a věci na spaní. Zavazadla (i 

unavené poutníky) vezme doprovodné vozidlo. Spíme vždy pod střechou.  Přihlášky: 

Mons Jan Peňáz, http://www.poutnik-jan.cz/ P. Marek Dunda, http://www.fatym.com/. 

Více informací: https://www.signaly.cz/xviii-pesi-pout-na-velehrad-z  
 

„Rodina, tam misie začíná“  www.rodinnyzivot.cz 

10:15 – poutní mše svatá – Mons. Jan Graubner 

(venkovní pódium); Téma: Povolání – misionář; 

Divadlo Dana Taraby, přednášky misionářů, skákací 

hrad, stanoviště plné her a soutěží pro děti, 

dobrodružná výprava s misionářem pro náctileté, 

adorace v kapli sv. Josefa, vyhlášení soutěže Matice 

Svatohostýnské, vyrábění. 

15:00 – růženec v bazilice, svátostné požehnání 

Oběd z vlastních zásob, posíleny autobusy z Bystřice 

pod Hostýnem. Srdečně zve: Arcidiecézní centrum 

pro rodinu spolu s děkanátními centry, Matice 

svatohostýnská a duchovní správa na Sv. Hostýně. 

https://www.signaly.cz/arcidiecezni-pout-rodin;  
 

Upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří si mne při mých putovních dovolených 

vzpomenou modlitbou. I já jednu mši sv. v týdnu vždy sloužím za farníky. o.Rad. 
 

 

 

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.farnostspalov.cz/
http://hranice.dcpr.cz/programy/pro-deti/primestske-tabory/460-příměstské-tábory-2019.html
http://www.poutnik-jan.cz/
http://www.fatym.com/
https://www.signaly.cz/xviii-pesi-pout-na-velehrad-z
http://www.rodinnyzivot.cz/
https://www.signaly.cz/arcidiecezni-pout-rodin
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


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

4.8. 

žehnání 

dopravních 

prostředků 

Partutovice 9:35 

Za rodinu Hercíkovu a Brhelovu, 

ochranu a pomoc Panny Marie pro 

* rodiny 

R 

    Potštát 11:00 Za+rodinu Huňovu a Silnou R 

PO 

5.8. 

Panna Maria 

Sněžná 
Drahotuše 18:00   R 

ÚT 

6.8. 
Proměnění Páně Partutovice 15:00 

Zádušní mše sv. za + Miroslavu 

Vamberskou 
R 

ST 
 

Partutovice 17:30   R 

7.8.   Drahotuše 18:30 Adorace   

ČT 

8.8. 
Sv. Dominik Potštát 17:30   R 

PÁ 

9.8. 

Sv. Terezie 

Bened. od Kříže 
Drahotuše 18:00   R 

SO 

10.8. 

Sv. Vavřinec, 

jáhen 
Středolesí 18:00   R 

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

11.8. 19. v mezidobí Partutovice 9:35   R 

    Potštát 11:00 
Za+Vladimíra a Ludmilu 

Šnajdrovy a * rodinu 
R 

 

SO  

17.8. 
  Velká 18:00     

NE 20. v mezidobí Drahotuše 8:00     

18.8. 
Na potřeby 

farnosti 
Partutovice 9:35     

  Nanebevzetí PM Potštát PM 11:00 Za *i+ farníky z Kovářova   

    Kovářov 14:30 Pobožnost k Panně Marii   

  Nanebevzetí PM Milenov 14:30     

 


