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FAR.KOSTEL 
11:00HODY 11:00 14:30 Čt 22/8 PM 17:30 

 

Dnes: *V Drahotuších při mši sv. slaví svého patrona, sv. Vavřince, 
stejně tak v Luboměři, kde je mše sv. v 11:00.  
Bože, tys naplnil svatého Vavřince žárem své lásky a dávals mu sílu,  
aby věrně konal jáhenskou službu a překonal všechny útrapy při 
mučení; nauč i nás následovat příklad jeho lásky:milovat, co miloval 
on, a zachovat věrnost tomu, co on svým životem vyznával.  
Ž112

BLAZE MUŽI, KTERÝ SE SLITOVÁVÁ A PŮJČUJE 
 

*V Partutovicích přijme křest novorozená Žofie Filoména Čevelová. 
 

*Texty mše sv. z 19. neděle v mezidobí: 
Ž 33

 Blaze lidu, který si Hospodin 
vyvolil za svůj majetek. 

*o. Radomír s P. Petrem Utíkalem jedou na cyklo-
pouť do Čech, neodkladné věci řešte s kněžími z Hranic či okolí. 

 

V týdnu: *Pastorační asistent bude kromě středy přítomen na faře v Drahotuších, 
k zastižení převážně v dopoledních či rozumně večerních hodinách. 
*Ve čtvrtek je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, titulární slavnost baziliky na Sv. 

Hostýně a jiných poutních místech. Doporučuje se účast na mši svaté. 
 

Příští neděli: *20. neděli v mezidobí oslaví v zelené liturgické barvě 
v Drahotuších a Partutovicích, příp. sobotní ve Velké. 
Ž 40

 Hospodine, na pomoc mi pospěš! 
*Slavnost Nanebevzetí Panny Marie oslavíme mší sv. v 11:00 v potštátském kostele 
Panny Marie a mší sv. ve 14:30 v kapli v Milenově. V Kovářově se 
sejdeme též k odpolední pobožnosti k Panně Marii také ve 14:30. 

Ž 45
 KRÁLOVNA STOJÍ PO TVÉ 

PRAVICI VE ZLATÉM ROUCHU. 
Všemohoucí, věčný Bože, tys vzal neposkvrň-
něnou Pannu Marii, Rodičku svého Syna, s 

tělem i duší do nebeské slávy; pomáhej nám, ať celým svým 
životem směřujeme k nebi, aby se i na nás dovršilo dílo vykoupení.  
 

*Sbírky budou na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. 
*Pannu Marii slaví také mnoho farností hranického děkanátu i 
v celé arcidiecézi. Na Svatém Hostýně je hlavní pouť. 
*Infolist bude připraven až následující neděli po farním táboře. 
Farní tábor začíná na partutovské faře v 16:00 a hlouběji se 
ponoříme do misií, neboť říjen bude misijní měsíc vyhlášený 
papežem Františkem mj. k 50. výročí II. vatikánského koncilu. 
 

 

Infolist 11.8.2019, z 19. neděle v mezidobí / Sv. Vavřinec 
farností Drahotuše, Partutovice a Potštát 



Poutní zájezd našich farností na Neratov v sobotu 7.9.   

Termín se blíží, můžete se zapisovat. Podrobnosti, jak pojede autobus a 

co všechno navštívíme se dozvíte v příštím Infolistu. o.R. 
 

Stop lahvím na jablečný mošt 

Vzhledem ke slabé letošní úrodě již nasbírané lahve budou stačit.  

Díky všem dárcům. o. R. 

Sundávání sanktusníku drahotušského kostela 

Na vavřinecké hody má kostel již jen hlavní věž. Jak proběhlo sundá-

vání? Dívejte se: https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/08/07/1234/   

Blahopřání tady máme, do Partutovic je posíláme 

3. čtvrtstoletí oslavíme, pana Jaroslava Remeše oslovíme. Každý rok 

sv. Vavřince slaví, na jeho přímluvu tedy hodně zdraví. A to zdraví 

nejen těla: v duši, ať je radost smělá. Pravou radost Pán nám dává, 

nikdy dávat nepřestává. Tady pár a tuto více, přejí mu Partutovice.   
 

 

Anna K – ČT 22.8. – areál Staré střelnice 

v Hranicích Akce se koná ve spolupráci 

s MKZ (Městská kulturní zařízení) Hranice. 

17:00 – začátek; 18:00 - oficiální zahájení benefiční akce, vystoupení předkapely 

Gentleman´s Club; 20:30 - koncert Anna K. a její kapela; 22:00 - zakončení benefiční 

akce. Po celou dobu jsou připraveny aktivity pro děti i dospělé (např. tvořivá dílnička 

Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Fénix). Historie naší organizace bude 

prezentována formou výstavy s názvem "Charita Hranice - 20 let s vámi" (fotografie a 

texty dokumentující celou historii působení naší organizace). Návštěvníci budou mít 

možnost si vyrobit nebo koupit upomínkový předmět nebo si nechat zdarma změřit krevní 

tlak a glykémii. Peníze získané díky této benefiční akci budou použity na podporu přímé 

péče klientům a pacientům sociálních a zdravotních služeb Charity Hranice. Vstupenky je 

možné zakoupit v Turistickém infocentru v hranickém zámku, v Divadle Stará střelnice 

nebo online na https://www.ticketstream.cz 

*Výstava Charity v galerii M+M 26.8. – 6.9. – vernisáž v PO 

26.8. v 17:00 -  divadelní vystoupení / výstava fotografií / 

ukázka zdravotních pomůcek / soutěž 
 

Pozvání na vernisáž výstavy akademického sochaře Jana Ambrůze 
Pro svou výstavu si autor vybral objekty, kterým říká Válce a které jsou složeny z 
opakního skla, bambusu a provázků. Tyto objekty byly vystaveny v roce 2001 v kostele sv. 
Václava v Opavě a v roce 2003 v Galerii ARS v Brně. Vernisáž ve ČT 15. 8. v 17 h. ve 
dvoraně hranického zámku, Více: http://kultura-hranice.cz/akce/vernisaz-jan-ambruz-4/ 
 

O Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie 

Dogma o Nanebevzetí Panny Marie vyhlásil v roce 1950 papež Pius XII. Podle tohoto 

dogmatu byla na konci svého pozemského života matka Kristova vzata s duší i tělem do 

nebeské slávy. Když Maria, která byla uchráněna od jakékoli poskvrny dědičné viny, 

dokončila svůj pozemský život, byla s tělem i duší vzata do nebeské slávy a vyvýšena 

Pánem jako královna všeho tvorstva, aby se dokonaleji připodobnila svému Synu, Pánu 

pánů a vítězi nad hříchem a smrtí. Nanebevzetí svaté Panny je zvláštní účastí na vzkříšení 

jejího Syna a předjímá vzkříšení ostatních křesťanů. 
 

 

https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/08/07/1234/
https://www.ticketstream.cz/
http://kultura-hranice.cz/akce/vernisaz-jan-ambruz-4/


 

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 

PO 12.8.           

ÚT 13.8.           

ST 14.8. 
Sv. Maxmilián 

Kolbe 
        

ČT 15.8. Nanebevzetí PM         

PÁ 16.8.           

SO 17.8.   Velká 18:00   R 

NE 20. v mezidobí Drahotuše 8:00   R 

18.8. 
Na potřeby 

farnosti 
Partutovice 9:35   R 

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

    Kovářov 14:30 Pobožnost k Panně Marii   

  Nanebevzetí PM Milenov 14:30   R 

PO           

19.8.   Partutovice 18:00   R 

ÚT Sv. Bernard         

20.8.           

ST Sv. Pius X.         

21.8.   Partutovice 18:00   R 

ČT           

22.8.   Potštát PM 17:30   R 

PÁ           

23.8.   Drahotuše 18:00 Za *i+ rodinu Tománkovu a Keprdovu R 

SO Sv. Bartoloměj         

24.8.   Radíkov 18:00   R 

NE 21. v mezidobí Drahotuše 8:00   R 

25.8.   Partutovice 9:35   R 

  Sv. Bartoloměj> Potštát 11:00 Za všechny rodiče a děti z naší farnosti R 
 

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;

