
Ex 32, 7-14; 

1Tim 1, 12-17 

Lk 15, 1-32 

 

 

 

 
 

Bože, tys všechno stvořil a všechno řídíš; ujmi se nás, ať  

poznáme tvou moc a dobrotu, a dej nám sílu, abychom ti  

mohli sloužit nerozděleným srdcem. 
Ž 51

 Vstanu a půjdu k svému Otci! 
 Po 16/9 Út 17/9 St 18/9 Čt 19/9 Pá 20/9 So 21/9 NE 22/9 

Drahotuše 17:00 --- 18:30AD --- 17:00 Milenov 18:00 8:00 

Partutovice --- 17:30 17:30 --- --- --- 9:35 

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

Dnes: *Při mši sv. je sbírka na potřeby farnosti. 
*V Partutovicích po mši sv. bude průvod k misijnímu kříži a modlitba k získání odpustků. 
*Je poutní mši sv. v 15:00 ve Velké k Povýšení Sv. Kříže. Mezi podmínkami odpustků 
není, že se musíte vejít do malé kaple, proto se nebojte přijít v hojném počtu. 

NEZAPOMÍNEJTE NA BOŽÍ SKUTKY! *K Povýšení Sv. Kříže je v děkanátě ještě 
vícero hodů, putovat lze i za Jménem Panny Marie do Týna/Bečvou na mši sv. v 11:00. 

V týdnu: PO *Je sv. Ludmily, patronky církevního školství. 
*v kostele v Drahotuších a pak i na faře uvítáme katechety z děkanátu.  
*Ve 21:00 je na TV NOE již 2. díl pořadu K jádru věci. Minulý byl s Mons. Tomášem 
Halíkem, další až do 17. 11. vždy s významnou osobností jako reakce k aktuálnímu dění 
ve společnosti k výročí 30 let svobody národa.   
SO *zvony na věžích nám připomenou ani ne tak sv. Matouše, ale hlavně mezinárodní den 
míru. Vyzvali nás naši biskupové;  „A zvony zvoní“ po Evropě  18:00 -18:15. Prosíme dle 
možností, rozezněte i zvony na vesnicích, ve farních kostelích prodlužte až do určené doby 
a trpělivě odpovídejte na otázky typu: „Kdo umřel?“ „Je mezinárodní den míru. To nevíš?“ 
Příští neděli: *Sv. Matouše slaví ve Stříteži nad Ludinou. 

*U nás mše sv. budou se zaměřením pro děti.   
 

Květiny v drahotušském kostele 

Každý čtvrtek můžete darovat květiny k výzdobě kostela do předsíně. Rádi jimi 

vyzdobíme chrám a z krásné výzdoby se můžeme těšit. Paní Jarmila a Vlaďka 
 

Blahopřání do Partutovic a do Potštátu 
Pan Polák Jiří s manželkou Annou před lety prožili svou svatbu slavnou. 55 let od slibu 
slaví, k tomu jim popřejme víc než jen zdraví: Bůh, že je láska ať je jim odkazem, ať lásku 
žijí dál, jsou Božím obrazem. Tak a ještě více za Partutovice. Ještě máme jedno přání, do 
Boškova je tu k mání: Pan Ladislav Spáčil s manželkou Antonií 80 let již na světě žijí. 
Tak dlouho sice společně nejsou, další léta ať spolu dál nesou. Naše přání sice je skrovné: 
ať Boží dary pro ně jsou hojné. Ještě více požehnání budeme přát za farnost Potštát. 
 

Malý zvon z boškovského kostela bude zvonit v Hranicích 
V depozitáři v Hranicích byl malý 15 kg zvon z Boškova, který byl nabídnut,  
aby plnil svůj úkol vyzývat křesťany k modlitbě do hranických kasáren do kaple  
sv. Barbory. Na sanktusník v Drahotuších bude zavěšen nový 35 kg zvon z dílny  
z Brodku u Přerova. I když se zdá, že se na kostele nic neděje, probíhá dokončování 
nejvyšších částí věžičky. Do konce září se postaví otevřená část pro zvon a po té bude na 
ní  jeřábem osazena horní část věžičky, která je po plachtou vedle kostela. o.Radomír 

Infolist 15.9.19 -24.neděle v mezidobí/ Povýšení Sv. Kříže 
farností Drahotuše, Partutovice a Potštát 



Pěší pouť na Sv. Hostýn 

V obvyklém termínu 1. soboty v říjnu, tj. 5.10. v 6:15 vyrazí poutníci s požehnáním od 

drahotušského kostela, zastávka v Hor. Nětčicích a ve 14:00 mše sv. na Sv. Hostýně. o. R.  
 

Pouť za obnovu rodin – SO 12.10. od 15:00 v katedrále v Olomouci 
Program začíná v 15h růžencem, pak adorace a vrcholí v 17h mší sv. s biskupem. V čase 
růžence a adorace se CPR Jitřenka postará o program dětí. Zapisujte se v kostelích. o.Rad. 
 

Děkanátní kalendář na r. 2020 
Díky technickému administrátoru Pavlu Vaculovi bude mít každá z 22 farností děkanátu 
nejméně 2 fotky z oprav kostelů. Kalendář může být malým poděkováním všem, kteří 
udržují naše kostely ve stále nové kráse. Nicméně rok má jen 52 týdnů a tak není možné 
vybrat víc. Třeba jen Potštát by mohl obsadit víc než celoroční kalendář. Vojta 
 

Dolomity 

Pokud někdo neví, co dělat v tomto týdnu, může se podívat do našeho českého domu 

Velehrad v severní části Itálie. Udělalo se jim tam v tomto týdnu volno až pro 10 lidí. 

Ozvěte se o.Antonínovi do St.Martina na +420 731 325 771. Noc za 16Eur. o.Radomír 
 

Setkání schol tentokrát v Jezernici v NE 29.9. ve 14:30 
Prosíme scholy, které se chtějí zúčastnit o přihlášení a to nejlépe do 23. 9. na 
mladez.hranice@seznam.cz  Každá schola si připraví dvě písně a na závěr ukončíme 
setkání písní společnou * Dobrořeč duše má, Hospodinu * Přijďte i vy ostatní s námi prožít 
příjemné nedělní odpoledne. Těšíme se na Vás! Za animátory Kája & Mája 
 

Pozvánky z Jitřenky 
Šťastní rodiče, šťastné děti ČT 3.10. 17:30 v měst. knihovně Hranice. Vstup 100Kč/pár. 
Přednáší Ing. Pavel Mečkovský, M.A. Jak pečovat o sebe, abych mohl pečovat o druhé.  
Aktivity projektu „Zdravá rodina, dům na skále“ jsou podpořeny z rozpočtu Olom. kraje 
a města Hranice. Tyto akce budou z důvodu fotodokumentace fotografovány.  
Seminář pro ženy „Od problémů k řešení“ ST 9.10. 17:30 na faře v Hranicích, sebe-
koučovací seminář zaměřený čistě prakticky, cena 200Kč, Mgr. et Mgr. Irena Smékalová 
Podzimní vycházka „Po stopách sv. Františka“ SO 5.10., sraz v 9:00 u kláštera 
v Blahutovicích GPS: 49.5842019N, 17.8714353E cprhranice@ado.cz   
 

Centrum pro rodinný život Olomouc – Duchovní obnova pro rodiče s dětmi 

Víkend 4. – 6. 10. na Sv. Hostýně, P. Josef Červenka, hlídání dětí zajištěno, přihlášky a 

více www.rodinnyzivot.cz Mgr. Josef Záboj, 587 405 292 zaboj.josef@ado.cz       
 

Výstava ovoce, zeleniny a květin v Drahotuších 

V SO 28.9. od 8:00 do 18:00 v zasedací místností OV Drahotuše – 1. Patro. Příjem 

výpěstků 27.9. 15-19h tamtéž, info 581 020 418 či 737 800 403. Zve ZO ČZS Drahotuše  
 

XXVI. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci 22.9. – 20.10. 
Beethovenovy skladby věnované olomouckému arcibiskupu Rudolfu Janovi nebo 
klávesové nástroje v proměnách staletí, ale především 8 koncertů s interprety z ČR, 
Slovenska, Německa a Nizozemí představí tento 26. ročník v olomouckých kostelích, řadu 
koncertů zaznamená televize Noe a Český rozhlas. Organizátorem je umělecká agentura 
Ars Viva, více na www.podzimni-festival.cz PhDr. Martin Kučera, Centrum pro kulturu 
 

Policejní mše svatá 
Mše sv. za Policii ČR bude slavena ve ČT 3.10. v 16:00 v Dómě sv. Václava v Olomouci, 
hlavní celebrant: Mons. Jan Graubner. Křesťanská policejní asociace www.kpacz.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 
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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 

Na poděkování za životní jubileum manželů 

Spáčilových 
R 

  
Povýšení Sv. 

Kříže 
Velká 15:00   R 

PO           

16.9. Sv. Ludmila Drahotuše 17:00 Za+Emila Šustka,manželku a * rodinu R 

ÚT           

17.9.   Partutovice 17:30 Za Josefa Šustka, manželku a zetě R 

ST   Partutovice 17:30   R 

18.9.   Drahotuše 18:30 adorace   

ČT           

19.9.   Potštát 17:30   R 

PÁ           

20.9.   Drahotuše 17:00 
Za *i+rodinu Šušlíkovu a Prchalovu a prosba o 

Boží pomoc a ochranu 
R 

SO Sv. Matouš         

21.9.   Milenov 18:00   R 

NE 25. v mezidobí Drahotuše 8:00 Za dar zdraví pro nemocnou dceru R 

22.9. pro děti Partutovice 9:35 
Za Ignáce Kandlera, manželku, rodiče a 

sourozence 
R 

  
 

Potštát 11:00 
Za+Oldřicha a Josefa Maršálkovy a rodinu 

Remešovu 
R 

 

Výzva našich biskupů k Národní pouti do Říma 

Bratři a sestry v Kristu, dovolte nám, abychom Vás co nejsrdečněji pozvali na národní pouť 

do Říma u příležitosti 30. výročí kanonizace svaté Anežky České a následného návratu 

svobody do naší země. Při této pouti se budeme modlit za Církev, vlast i Evropu, za návrat ke 

křesťanským kořenům, za dar pokání a smíru. Stále probíhá sbírka na společný dar papeži 

Františkovi, sochu Koruna sv. Anežky České, ke které může každý dárce připojit vlastní otisk 

prstu, symbolizující jeho osobní sounáležitost s kořeny křesťanství v naší zemi i podporu 

Petrova nástupce. K tomu, aby farnost dostala archy na otisky, je třeba ji registrovat na 

stránkách www.anezka2019.cz  Do přihlášených farností poputují pro každého dárce také 

pamětní medaile sv. Anežky České. První z nich vyrazil apoštolský nuncius v ČR J. E. Mons. 

Charles D. Balvo, k medaili je připojena modlitba, jíž budeme pouť do Říma ve dnech 11. až 

13. listopadu a následně do katedrály v Praze 16. listopadu doprovázet. Podrobnosti o pouti, 

sbírce i daru najdete na výše uvedených stránkách. Děkujeme Vám za Vaši podporu a 

společně Vám žehnáme. Vaši čeští a moravští biskupové 
 

http://www.anezka2019.cz/


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 
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