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Flm 9 - 17 

Lk 14,25-33 

 

 

 

 
 

Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své syny;  

pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej, aby všichni,  

kdo věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví.  
Ž 90

 Pane, tys nám býval útočiš- 

těm od pokolení, do pokolení.  
 Po 9/9 Út 10/9 St 11/9 Čt 12/9 Pá 13/9 So 14/9 NE 15/9 

Drahotuše 17:00 --- 18:30AD --- 17:00 
Středolesí 19:00 8:00 

 Velká  15:00 

Partutovice --- 17:30 17:30 --- --- Vřesová 

Studánka 14:30 

9:35 

Potštát --- --- --- 17:30 --- 11:00 

Dnes: *pouť k P. Marii ve Skále v 10:00, *v 10:00 je mše sv. i v Hranicích u Kostelíčka. 

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

V týdnu: PO *Centrum pro rodinu Jitřenka v Hranicích začíná svou činnost 

*Po mši sv. v Drahotuších bude modlitební společenství. Může nás být i víc 

ST *Spolčátko dětí v Drahotuších začne od října a bližší informace budou. 

*V Partutovicích zkusíme dávat dohromady misijní klubko na příští měsíc. 

ČT * Může se slavit Jméno Panny Marie. 

PÁ *Kněží mají mimořádně v pátek zasedání na faře v Hranicích 

*Studenti jsou zváni do Hustopečí nad Bečvou ke mši sv., kterou P. Jan Bleša, kaplan pro 

mládež z Kelče začne v 19:30 a vážně promluví o křtu. Nenechte si ujet vlak. 

*P. Josef Červenka zve do Soběchleb na Fatimský den. Jinak je sv. Jana Zlatoústého. 

SO *Je den svátku Povýšení Sv. Kříže. Na mnoha místech jsou otevřené památky v rámci 

dnů Evropského dědictví. Také Hranice v tom nejsou pozadu, vizte: www.mkz-hranice.cz 

*o. Radomír odpoledne jede na Vřesovou Studánku, kde má mši sv. ve 14:30 ke cti Panny 

Marie Bolestné, ve Středolesí proto je mše sv. až v 19:00. 

Příští neděli: *Při mši sv. je sbírka na potřeby farnosti. 

*V Partutovicích po mši sv. bude průvod k misijnímu kříži a modlitba k získání odpustků. 

*Odpustky můžete získat také při poutní mši sv. v 15:00 ve Velké k Povýšení Sv. Kříže 

(svátost smíření, sv. přijímání, úmysl získat odpustek, bez zalíbení v hříchu, modlitba na 

úmysl sv. otce – totéž platí u misijního kříže v Partutovicích) 
 

Rozvrh výuky náboženství 

Není dosud pevně stanoven, ale předpokládáme výuku v Drahotuších v pondělky; zřejmě 

1.+2.třída ve 12:25 a 4.- 6. ve 13:45, v Partutovicích ve středy a ve čtvrtky v Potštátě. o.R. 
 

Potáborové setkání 

Po misijním kongresu dětí v Kroměříži v SO 5.10. se sejdeme jako misijní tábor v něděli 

6.10. ve 14:00 na faře v Drahotuších. Bude připravena hra i táborové materiály. Vojta 
 

Děkanátní kalendář na r. 2020 

Fotky už jsou pomalu vybrány, brzy, snad během týdne bude první verze, pak korektury – 

snad se to podaří doladit do sv. Václava. Vojta 

Infolist 8.9.2019, 23.neděle v mezidobí 
farností Drahotuše, Partutovice a Potštát 

http://www.mkz-hranice.cz/


Od drahých duší z Drahotuší, blahopřání právě sluší 

K Narození Marie Panny 2 páry manželů výročí slaví: 40 let společného žití 

radost i lásku stále cítí: Šlosarovi Václav s Věrou, manželství žijí plnou měrou. 

O 5 později si věrnost slíbili Marie a Pavel Voldánovi již 35 let prožili. 

Společného dobra kéž zakouší víc, svou vírou stále jdou Lásce vstříc.   

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc září 2019 

Modleme se za bohaté plody pastorační cesty papeže Františka do Afriky 

a za požehnání pro nově jmenované kardinály. Mosambik, Madagaskar a Mauricius 

jsou tři africké země, které papež v těchto dnech navštěvuje. Tři záměry, které papež 

s touto cestou spojuje: mírové soužití na kontinentu, který je zmítán válečnými konflikty, 

péče o životní prostředí, které je v Africe ničeno nadnárodními firmami a prohlubování 

kultury setkávání. Mezi nově jmenovanými kardinály se nachází také česká stopa. Jezuita 

P. Michael Czerny SJ, podsekretář oddělení pro migranty na Úřadu pro integrální lidský 

rozvoj, se narodil v roce 1946 v Brně. Jako dvouletý chlapec emigroval spolu s rodiči do 

Kanady. Vzpomíná i na své české kořeny.  
 

Národní svatováclavská pouť 

PÁ27. 9. 13.00 Putování Prahou s Palladiem země České, zakončené svatováclavským 

duchovním zastavením v 17.00 na Václavském náměstí; 19.00 Přivítání relikvie sv. 

Václava pod zámkem v Brandýse nad Labem a koncert v kostele Obrácení sv. Pavla 

20.30 Odhalení busty papeže Benedikta XVI. na náměstí sv. Václava 

SO 28. 9. 7.00 Mše svatá na hrobě sv. Václava v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

a v děkanské zahradě ve Staré Boleslavi; 8.30 Mše svatá v kryptě sv. Kosmy a Damiána v 

bazilice sv. Václava ve Staré Boleslavi; 10.00 POUTNÍ MŠE SVATÁ na Mariánském 

náměstí ve Staré Boleslavi, hlavním celebrantem a kazatelem bude apoštolský nuncius 

Mons. Charles Daniel Balvo; 14.00 Modlitba za národ u Palladia země České v děkanské 

zahradě ve Staré Boleslavi; 17.00 Rozloučení s relikvií sv. Václava u kostela sv. Klementa 

ve Staré Boleslavi; 18.00 Mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha 
 

Národní pouť do Říma a Itálie k 30. výr. svatořečení Anežky České 10. - 16. 11. 2019 
ŘKF Soběchleby s CK Awertravel Senica zvou poutníky z děkanátu 
Hranice. Pouť doprovází P. Josef Červenka a P. Vratislav Kozub 1. den: 
odp. odjezd autobusem; 2. den: Orvieta (eucharistický zázrak), Řím - 
15:00 zahájení mší sv. v  S.Maria Maggiore, prohl. Říma, nocleh. 3. den: 
Vatikán, 10:00 mše sv. v  bazilice Sv. Petra, pěší prohlídka  řím. náměstí 
a fontán, Kolosea, řím. fóra, Fóra Trajana a Kapitolu, nocleh. 4. den:  
9:30 na gen. audience, basilika S. Croce a Scala Santa. 15:00 v bazilice 
Sv. Janů v Lateránu -mše sv. na závěr nár. pouti, bazilika Sv. Klimenta 
(ostatky sv. Cyrila). Odjezd do Pescary, nocleh. 5. den: San Giovanni 

Rotondo - sv. P. Pio z Pietrelciny. Odp.pouť na horu sv. archanděla Michaela. Odjezd na 
ubytování.  6. den: do Manopela, poutní svatyně Kristovy roušky z prázdného hrobu. 
Loreta - domek Sv. Rodiny - Santa Casa, odjezd do Bologne, procházka večerním městem, 
nocleh. 7. den: Padova, návštěva basiliky sv. Antonína, mše sv., odjezd do ČR. Příjezd kol 
půlnoci. Cena: 9890,- Kč.  doprava lux bus, 5 x ubytování, 2 x večeře v Římě, 2 x oběd, 
duchovní doprovod, průvodce. Pojištění na cesty a pobyt zájemcům zajistíme. Dopor.: 80 - 
100 eur na vstupy, metro a kapesné. Info: tel: 731 621 105, email: jose.brasero@seznam.cz 

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

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

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


NE 
23. v 

mezidobí 
Drahotuše 8:00 Za*i+rodinu Valentovu R 

8.9. 
 
Partutovice 9:35 

Za+Adrianu Janíčkovu;                                                        

křest Magdalény Mynářové 
R 

    Spálov PM 10:00 
Poutní mše sv. k Narození Panny Marie; 

průvod ze Spálova v 8:00 
  

    Potštát 11:00 Na úmysl dárce R 

PO           

9.9.   Drahotuše 17:00 Za *i+rodinu Adámkovu a DVO R 

ÚT           

10.9.   Partutovice 17:30 Za rodinu Gráddzsovu a Julii Bajerovu R 

ST   Partutovice 17:30   R 

11.9.   Drahotuše 18:30 Adorace    

ČT 

Jméno 

Panny 

Marie 

        

12.9.   Potštát 17:30   R 

PÁ           

13.9. 
Sv. Jan 

Zlatoústý 
Drahotuše 17:00 

Na poděkování za přijatá dobrodiní a 

prosba o požehnání pro rodinu 

Voldánovu 

R 

SO 
Povýšení 

Sv. Kříže 

Vřesová 

Studánka 
14:30   R 

14.9.   Středolesí 19:00   R 

NE 
24. v 

mezidobí 
Drahotuše 8:00 Za farníky R 

15.9. 

Pobožnost 

u misijního 

kříže 

Partutovice 9:35 Za * rodinu Sendlerovu a Remešovu R 

  

Sbírky na 

potřeby 

farnosti 

Potštát 11:00   R 

  
Povýšení 

Sv. Kříže 
Velká 15:00   R 

 


