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Bože, v tobě je plnost všeho dobra; vlož do našich srdcí 

lásku k tvému jménu, rozmnož naši oddanost k tobě a posiluj naši 

vytrvalost, ať v nás roste a trvá všechno dobré.  
Ž 68

 Bože, ve své dobrotě ses 

postaral o chudáka (školáka)  
 Po 2/9 Út 3/9 St 4/9 Čt 5/9 Pá 6/9 So 7/9 NE 8/9 

Drahotuše 17:00 --- 18:30AD --- 17:00 Králíky-Hedeč 11:00 

Zájezd farností do 

Neratova 

8:00 
Partutovice --- 17:30 17:30 --- --- 9:35 

Potštát 
--- --- --- 

17:30 
--- 

11:00 

▲▲▲ ► Spálov PM 10:00 

Dnes: *Zveme všechny školáky na požehnání. Doufáme, že budou i na mši svaté. 

*V kostele jsou i přihlášky do náboženství. V Polsku je to 1. předmět, co mají děti na 

vysvědčení. My se musíme spokojit se skrovným nepovinným předmětem.  

*Je světový den modliteb za péči o stvoření. K tomu nás vyzývá papež 

František. „Zkuste se zamyslet, jak může farnost lépe pečovat o stvoření.“ 

*Pište se do Neratova;Drahotuše 7:10, Partutovice 7:25, Potštát 7:35;400/200,. 

V týdnu: *1. v měsíci, návštěvy nemocných, adorace po mši svaté.  

PO *Dětem konečně začal školní rok. Na náboženství si ještě chvíli počkají, ale už teď se 

těšíme, protože škola nás baví a chodíme do ní rádi, do Partutovic nás dokonce pozvali. 

*K modlitebnímu společenství na faře v Drahotuších se sejdeme až příští PO po mši sv. 

*Katecheté se poprvé sejdou na sv. Ludmilu, patronku církevních škol, tj. 16.9. 

ČT *V Hranicích je setkání fatimského apoštolátu od 15:00, v 17:00 vrcholí mší svatou. 

PO + PÁ *Mše sv. v Drahotuších budou bývat již v 17:00 

Příští neděli: *P. Zdeno Vavro nás zve na pouť k Panně Marii ve Skále, poutní průvod ze 

Spálova v 8:00 a mše sv. v 10:00 -  P.Mariusz Jonczyk, po mši sv. – svát. požehnání.  

*I přes tuto pouť budou zachovány časy našich nedělních mší sv., aby to někdo nespletl. 

*V Partutovicích svatým křtem přijmeme do církve novorozenou Magdalénu Mynářovou. 
 

Mše svaté na vesnicích a poutních místech 

Poutě: NE 15.9. v 15:00 Velká k Sv. Kříži a NE 29.9. v 14:30 Radíkov k sv. Václavu. 

7.9. Králíky, 14.9. Vř .Studánka 14:30 a Středolesí 19h, 21.9. Milenov a 28.9. Slavíč v 18h 
 

K farnímu táboru II 

Podařilo se mi dát dohromady videa, fotky i táborový deník. Před oficiální verzí, se 

podívejte, jak jsme se na táboře měli, tedy z mého pohledu na našich farních stránkách: 

https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/08/28/denik-farniho-tabora-v-partutovicich/ Vojta 
 

Peníze za CD ze mše sv. z 19.května z ostravské televize NOE odeslány 

Z Drahotuš se za 22ks 2100Kč, z Partutovic za 17ks 2000Kč a z Potštátu za 23ks 2300Kč.  
 

Návštěvy nemocných: V Partutovicích ÚT odpol., v Potštátě ČT a v Drah. PÁ+SO o.Rad. 
 

Pouť na Vřesové Studánce u Červ.Sedla v sobotu 14.9. ve 14:30. 

Kdo by měl zájem – nabízím poslední 4 místa v autě. Odj. z Drah.v 11h. o.Radomír 

Infolist 1.9.2019, 22.neděle v mezidobí/ žehnání školákům 
farností Drahotuše, Partutovice a Potštát 

https://www.farnostdrahotuse.cz/2019/08/28/denik-farniho-tabora-v-partutovicich/


Návštěva v DD v Jesenci u pana Svatopluka Teplého 

Ve čtvrtek dopoledne jej plánuji navštívit. Měl by někdo zájem se připojit? o.Radomír 
 

Arcidiecézní pouť rodin 

Byl jsem tam a někteří z Drahotuš též. Papež František pozval k prožívání misijního měsí-

ce mottem „Pokřtění – poslaní“. Ano, každý pokřtěný je poslaný a kdo si chce víru nechat 

pro sebe, je sobec. To, a víc řekl o.arcibiskup. Naštěstí nejsme takoví. Vojta  
 

7. misijní kongres dětí v Kroměříži 5.10. od 9:00 do 16:00 

Misijní kongres je součástí přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019, 

který vyhlásil papež František. Můžete se těšit na bohatý program.  

https://www.missio.cz/zapojte-se/aktivity/7-misijni-kongres-deti-v-kromerizi/  

 

Pozvánky z Jitřenky 
*Pravidelné - fara Hranice – začátek PO 9.9. – každé PO 8:30 – Klub maminek + MM; 
ÚT 10.9. 17:15 – Lipník n/B – Biblické tance; ÚT 17.9. 16:00 Benjamínek a ÚT 24.9. 
17:00 Modlitby manželek; každá ST 8:30 Klub maminek a 16:30 odp. Modlitby matek 
*Víkendy: 13. – 15.9. pro matku a syna v Bezuchově; NE 15.9. v 15:00 – lom Gabrielka u 

Týna n/B cca do 18:00 – 50Kč dosp., 30 dítě, 120 rodina;  
27. – 29.9. – Triduum MM v Hranicích – PÁ a SO 18:30, NE 17:30 
*Kurz efektivního rodičovství – ve Veselíčku od ČT 26.9. - 8 setkání, 

lektorka Mgr. Marie Kaňovská, Témata: Rodinné konstelace ►Cíle nesprávného chování 
► povzbuzování ►  Komunikace – vstřícné naslouchání  ► Komunikace – sdělování ►     
Důsledky chování a rozhodování ► Rodinné rady ► Rozvíjení vlastní sebedůvěry. 
Cena: jednotlivec - 800 Kč, rodičovský pár - 1000 Kč http://www.hranice.dcpr.cz/    
 

Studentská mše sv. v Hustopečích nad Bečvou 

Nový školní rok se již nezadržitelně blíží a my již s velkým nadšením připravujeme nové 

plány.  Rádi bychom Vás pozvali na 1. mládežnickou akci tohoto půl roku: V PÁ 13. 9. se 

uskuteční zahajovací Studentská mše svatá na téma Křest, kterou bude celebrovat náš host 

P. Jan Bleša z Kelče. Těšíme se na Vás v 19:30 v Hustopečích. Za animátory Kája & Mája 
 

Vstupy do škol s náboženskými tématy 

Zveme lektory z řad katechetů, pedagogů, kněží, pastoračních pracovníků a další zájemce  

na semináře z cyklu Vstupy do škol s náboženskými tématy. 

24. 9. : Bible – základ naší kultury Nový seminář lektorům pomůže s představením této 

posvátné knihy nevěřícím dětem a se způsoby, pomocí kterých se v ní mohou orientovat. 

Na konkrétních ukázkách pochopí, v čem tato kniha ovlivnila naši společnost a tradice. 

8. 10.: Lidová tradice Dušiček a Halloween Vysvětlit dětem vznik slavení obou svátků, 

jejich původ a jejich zakotvení v různých zemích a jak s dětmi mluvit o jejich zemřelých a 

jakými různými způsoby na ně mohou vzpomínat. Oba semináře se budou konat na 

Biskupském nám. 2 v Olomouci 15.30 -18.00.  Přihlášky a informace: Centrum pro školy; 

polcrova.helena@ado.cz, tel.: 587 405 255. Mgr. Helena Polcrová 
 

Popelka Nazaretská na Sv. Hostýně 

Hudebně – literární pásmo o životě Panny Marie od Václava Renče v podání chrámových 

sborů ze Štramberka a Závišic pro sdružení Cesta 121 v NE 22.9. ve 14:00 v bazilice 

Nanebevzetí P. Marie na Sv. Hostýně. https://www.signaly.cz/popelka-nazaretska-hudebne  

 

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

 fara: 581 616 139, o.Radomír 731 626 515, Vojta 732 670 688 

https://www.missio.cz/zapojte-se/aktivity/7-misijni-kongres-deti-v-kromerizi/
http://www.hranice.dcpr.cz/
https://www.signaly.cz/popelka-nazaretska-hudebne
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


31.8.   Slavíč 19:00   

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

1.9. 
žehnání 

školákům 
Partutovice 9:35 Za farníky a školáky 

    Potštát 11:00 
Za*i+rodinu Chramostovu, Čadovu a 

Otrusinovu 

          

PO         

2.9.   Drahotuše 17:00 

Prosba o Boží pomoc a ochranu Panny 

Marie pro nemocnou neteř a celou 

rodinu 

ÚT 
Sv. Řehoř 

Veliký 
      

3.9.   Partutovice 17:30 
Za všechny členy živého růžence 

farnosti 

ST   Partutovice 17:30 
Za Annu Janíčkovou, manžela a 2 

rodiče 

4.9. 
  

Drahotuše 18:30 Adorace 

ČT 

Sv. Matka 

Tereza z 

Kalkaty 

      

5.9.   Potštát 17:30 
Za+Marii Klabačkovou, manžela a * 

rodinu 

PÁ         

6.9.   Drahotuše 17:00 
Poděkování a prosba o Boží požehnání 

pro rodinu Ševčíkovu 

SO 
 

Králíky - 

Hedeč 
11:00   

7.9.       

Odjezdy autobusů:                                

Drahotuše 7:10; Partutovice 7:25; 

Potštát 7:35 

NE 23. v mezidobí Drahotuše 8:00 Za*i+rodinu Valentovu 

8.9. 
 
Partutovice 9:35 Za+Adrianu Janíčkovou 

    Spálov PM 10:00   

    Potštát 11:00 Na úmysl dárce 

 


