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Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás 
milovat, co přikazuješ, a toužit po tom, co slibuješ, aby 
uprostřed proměn tohoto světa naše srdce pevně 
přilnulo k tomu, v čem je pravá radost.  
Ž 117

 Jděte do celého světa a hlásejte evangelium 
 Po 26/8 Út 27/8 St 28/8 Čt 29/8 Pá 30/8 So 31/8 NE 1/9 

Drahotuše 17:00 14:00 18:30AD --- 18:00 Slavíč 19:00 8:00 

Partutovice --- --- 17:30 --- --- Sv.Hostýn10:15 

Turzovka 11:00 

9:35 

Potštát --- --- --- 17:30 15:00 11:00 

Sbírka na potřeby farnosti: Drahotuše 4,8; Partutovice 4,5; Potštát 4,5. Pán Bůh zaplať. 
 

Dnes: *V Potštátě slaví sv. Bartoloměje, 
mše sv. je v 11:00. Přijďte slavit také!  
Bože, upevni naši víru, abychom byli 
upřímně oddáni tvému Synu jako svatý 

Bartoloměj, a na přímluvu tohoto apoštola dej, ať se tvá církev 
stane pro všechny národy znamením a nástrojem spásy.  

Ž 145
AŤ TVOJI ZBOŽNÍ, HOSPODINE, 

VYPRAVUJÍ O SLÁVĚ TVÉ VZNEŠENÉ ŘÍŠE 
 

*Zapisujte se na pouť na Neratov - Autobus jede 7.9., viz níže. 
V týdnu: *PO – PÁ v Ústí u Hranic probíhá stvoření světa. Jsou 
rychlejší, než Pán Bůh, stihnou to jen za 5 dní. (tábor Jitřenka) 
*ČT – v Hranicích ve farním kostele slaví zasvěcení kostela Stětí sv. Jana Křtitele. 
*Dětem vrcholí prázdniny. V sobotu je zve otec arcibiskup a centra pro rodinu 
k arcidiecézní pouti rodin na Sv. Hostýně. Začíná v 10:15 mší svatou. 
Příští neděli: *Zveme všechny školáky na požehnání. Před tím, ať prožijí mši svatou.  
 

K farnímu táboru 
V rámci táborové hry jsme 
po celý týden budovali 
zázemí pro misie ve světě a 
snažili jsme se být štědří 
k chudým národům, kterým 
máme také zvěstovat evan-
gelium. Díky moc za zázemí 
fary, také všem vedoucím i 
dětem a též o. Radomírovi, 
který se staral o všechny 
svěřené a Petru Juřicovi za 

všechny kuchyňské dobroty. Vzniknul také nápad obnovit misijní klubko v Partutovicích. 
Vojta Maxipoděkování i Vojtovi, jež táboru věnoval mimořádné úsilí. o.R. 
 

Poděkování za brigádu na faře v Partutovicích 
Během minulého i tohoto týdne se na hospodářské budově a kolem fary konaly 
důležité práce, na čemž se podílelo mnoho farníků. Děkujeme za jejich práci i 
za spolupráci s OÚ, kterou také ukazují, že jim na jejich faře záleží. o. Radomír 

Infolist 25.8.2019, 21. neděle v mezidobí / Sv. Bartoloměj 
farností Drahotuše, Partutovice a Potštát 



 

Ve farnosti Partutovice radují se převelice 
I v 70 letech plno práce udělá, pan František  
Šustek na to jde vždy zvesela. Práce pro farnost  
i pro dům Boží i radost rodinnou kéž stále množí. 
K tomu přání požehnání, ať se stále raduje.  
Přeje farnost, která jemu za vše dobré děkuje. 
 

Dny evropského dědictví – Hranice 14.9.  
Během dne je zpřístupněno mnoho i ne běžně přístup-
ných památek: Židovský hřbitov, synagoga, Kostelíček 
i evangelický kostel v Hranicích, kaple a tunel ve 

Slavíči či Expozice historie Potštátska na potštátském zámku a mnoho jiných. Je také 
pořádáno mnoho kulturních aktivit na různých místech v Hranicích jako např. v kasárnách 
muzeum hranické posádky či různé komentované prohlídky a koncerty po celých 
Hranicích. Vstupy do památek a na programy jsou zdarma. Více: www.mkz-hranice.cz  
 

Hlavní pouť Narození Panny Marie ve Skále 8.9. 
8:00 pěší pouť ze Spálova, 10:00 mše sv. P.Mariusz Jonczyk. Ukončení adorací a svát. 
požehnáním. Mše sv. bude v Partutovicích v neděli večer v 17h, v Potštátě nebude. o.Rad. 
 

Pouť na Vřesové Studánce u Čh.Sedla v sobotu 14.9. ve 14:30. 
Kdo by měl zájem – nabízím místa v autě. Odj. z Drah.v 11h. o.Radomír 
 

Obrázky pro děti 
V novém školním roce budou děti opět každou neděli dostávat obrázky. Tyto však mají 
letos dvojí využití. Kromě evangelijního obrázku a malé lušťovky z rubu objevíte tamtéž i 
malý kousek obrázku, který je třeba odstřihnout a nalepit na „klávesnici maximobilu“ - 
předlohovou podložku A4, kterou děti dnes dostávají. Postupně (těm, kdo nevynechají ani 
jedinou neděli) vznikne plný obrázek – tajenka na celý školní rok. Obrázky lze získat ve 
všech farnostech našeho děkanátu i ve většině farností olomoucké arcidiecéze. o.Radomír 

 

Do stavu manželského hodlají vstoupit v kostele v Bukovanech dne 7. 9. 
Jindřich Těšík z Drahotuš a Magdaléna Kunrtová z Kyjova. Ať jim Pán žehná. 

 

Výuka náboženství 
Pro rodiče, kteří mají zájem přihlásit své dítě poprvé na výuku náboženství,jsou v kostelích 
přihlášky. Pokusím se, aby byly k dispozici též na zahájení šk. roku v pondělí 2.9. ve škole 
v Drahotuších a v Potštátě. V Partutovicích je nabídnu osobně. o.Radomír 
 

Pouť do Neratova 7.9.2019 
Odj. z Jezernice od kostela v 7:00. Drahotuše 7:10, Partutovice 7:25, Potštát 7:35. 
Navštívíme i poutní kapli PM v Deštném v Orl.horách, případně středisko mládeže Vesmír 
a po cestě zpět zastávka u pevnosti Hanička či v Králíkách – dle času a zájmu. Cena 
400Kč, Děti a studenti 200Kč. Předpokládaný návrat kolem 19h. o.Radomír 
 

Cyklopouť k Panně Marii na Turzovku, místo milostí a pokoje v SO 31.8.  
7:40 Zahájení na Bumbálce (hl. parkoviště), 7:55 Odjezd, 11:00  mše sv. v kostele P.Marie, 
Matky církve, Návrat: na Bumbálku kolem 17-18 h. Sebou: trekingové nebo horské kolo v 
dobrém stavu a svačinu Trasa: přírodou (lesní a asfaltové cesty) 17 km, cca 2,5 h. Info a 
přihlášky: P. Smola 776 612 114, pavelsmola@gmail.com. (Měl by někdo zájem? o.R.) 
 

CD ze mše sv. z 19.května z ostravské televize NOE 
Z Drahotuš se za 22ks odesílá 1800Kč, z Partutovic za 17ks 1300Kč a z Potštátu za 23ks 
2300Kč. Koncem týdne odešlu peníze z prodeje těchto CD i s dobrovolnými příspěvky. 
Pokud by někdo chtěl, je pár dní ještě možné přispět na provoz této křesťanské TV. 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.mkz-hranice.cz/
mailto:pavelsmola@gmail.com
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


24.8.   Radíkov 18:00   

NE 21. v mezidobí Drahotuše 8:00   

25.8.   Partutovice 9:35   

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

farnosti 

          

PO         

26.8.   Drahotuše 17:00   

ÚT sv. Monika Drahotuše 14:00 Requiem za + Jarušku Částečkovu 

27.8.         

ST Sv. Augustin Partutovice 17:30   

28.8.   Drahotuše 18:30 Adorace 

ČT 
Umučení sv. Jana 

Křtitele 
      

29.8.   Potštát 17:30 Za *i+rodinu Svobodovu a DVO 

PÁ   Potštát 15:00 Requiem za + Aloise Himmera 

30.8.   Drahotuše 18:00 

Poděkování a prosba o Boží 

požehnání pro rodinu Těšíkovu a 

Dohnalovu 

SO 
 

      

31.8.   Slavíč 19:00   

NE 22. v mezidobí Drahotuše 8:00 Za *i+členy živého růžence 

1.9. žehnání školákům Partutovice 9:35   

    Potštát 11:00 
Za*i+rodinu 

Chramostovu,Čadovu,Otrusinovu 

 

 


