
Am 8,4-7; 

1Tim 2,1-8 

Lk 16,1-13 

 

 

 

 
 

Bože, tys nám uložil, abychom milovali tebe  
a bližního, neboť v tom je smysl a naplnění  
všech ustanovení posvátného zákona; dej nám sílu,  
abychom zachovávali tvá přikázání, naplnili je  

láskou, a tak vešli do věčného života. 
Ž 113

 Chvalte Hospodina, který povyšuje chudého! 
 Po 23/9 Út 24/9 St 25/9 Čt 26/9 Pá 27/9 So 28/9 NE 29/9 

Drahotuše 17:00 
--- 

18:30AD 
--- 

17:00 Slavíč 
18:00 

8:00 
Radíkov 14:30 

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

--- --- 
Lipná 

+14:30 
17:30 

--- --- 11:00 

Sbírky na potřeby farnosti: Drahotuše 7,3; Partutovice 6,2; Potštát 14,2 

Dnes: *Počítáme s dětmi, že se zcela aktivně zapojí do mše sv. 
*Pište se na pouť za obnovu rodin do Olomouce - SO 12.10.  Nebo je skutečně 
tak malý zájem o budoucnost našich rodin a církve? Dejme to do Božích rukou! 
*Chce-li se někdo z drahotušských podívat na husitské dožínky, je k tomu 
příležitost v Husově sboru v Drahotuších při (poslední) bohoslužbě v 10:30. 

V týdnu: PO *V Drahotuších začínáme výuku náboženství v 11:55 1./2 a 13:40 5. a výš., 

4. tř. v ÚT 13:40. (děti vyzvedneme z jídelny) Jednotlivci z 5.třídy mohou také v úterý. 
*Po mši sv. v Drahotuších bude modlitební společenství. 
ST *V Partutovicích začínáme náboženství ve 13:15 
ČT *Duchovní katolických i nekatolických církví se dopoledne sejdou u evangelíků. 
*V Potštátě začneme výuku náboženství v 11:20. 
PÁ *V Drahotuších již slavíme předvečer sv. Václava, čímž se zkrátí půst. V kostele by 
nás mělo být nejméně tolik, kolik v neděli; biskupové vřele doporučují účast na mši sv. 
*Začíná program Národní pouti k sv. Václavu v Praze a Staré Boleslavi, jenž vyvrcholí 
zítřejší mší sv. v 10:00, kterou obvykle přenáší přímým přenosem ČT. 
SO *Je vlastní slavnost sv. Václava, ve Slavíči by se též měl slavit sv. Václav  
*Sv. Václava jako hlavního patrona arcidiecéze slaví také v olomoucké katedrále. Mši 
sv. v 10h budou slavit biskupové Jan a Antonín, Mons. Josef Nuzík bude na Národní pouti. 
 

Příští neděli: *V Potštátě budou slavit dožínky jako poděkování za úrodu při mši sv. 
v 11:00. Přijměte pozvání do kostela, který je vyzdoben plody země a lidské práce. 
*Hodovou mši sv. ve 14:30 oslaví v Radíkově patrona obce, sv. Václava. Při této 
slavnosti plyne hodně milostí. Sv. Václav je štědrý ke svým poutníkům. 
 

Potáborové setkání –drakiáda  NE 6.10. ve 14:00 v Partutovicích 

Přichystejte si draky. Doufáme, že bude foukat. Pozvánky, materiály z tábora  

i program mají rodiče v emailové poště, další bude na místě. o. Radomír, Vojta 
 

Bible a my – témata / pomalu se již připravujte 

I. kat. (4. a 5. tř.) – Ježíšovy zázraky v Markově evangeliu;  II. kat. (6. a 7. tř.)  – Ester; III. 

kat. (8. a 9. tř.) – Apoštolové Petr, Jakub a Jan v evangeliích a ve Skutcích apoštolů;  IV. 

kat. (střední školy) – Obnova chrámu (Ezdráš + Nehemjáš) 
 

Autobusem na Sv.Hostýn se pojede z Drahotuš místo dneška (kalendář) až 27.10. Pište se. 

Infolist 22.9.2019 -25.neděle v mezidobí 
farností Drahotuše, Partutovice,Potštát 



Doplňující pozvánky k dnešnímu dni 

*Z Drahotuš to stihnete do katedrály v Olomouci na 

poděkování za úrodu. Mši sv. v 10h slaví arcibiskup 

Jan, srdečně zve také na jarmark se zvěřinou, medem, 

a různými produkty a na další program.  

*Též můžete na pouť do Stříteže n.L. ke sv. Matouši 

v 9:30 a ve 14:00 požehnání. 

*Také v Opatovicích mají pouť a to ke sv. Mořici. 

Mše sv. v 9:30 a žehnání nových lavic.   
 

Doplňující pozvánky k příští neděli 

*Farnost Jezernice Vás zve na děkanátní setkání 

schol ve 14:30. Nebojte se podpořit zpěváky také 

svým potleskem, který je ke cti a slávě Boží potěší. 

*Farnost Špičky Vás zve na II. varhanní festival do 

far. kostela sv. Šimona a Judy. Na opravené varhany 

zahraje v 16:00 varhaník sv. Petra a Pavla v Brně Mgr. 

Petr Kolař a Magdalena a Štěpán Graffe se ujmou 

houslí a zazní J.S. Bach apod. 
 

Slavnostní otevření proluky u hranické synagogy  

pietní místo s posezením v Po v 17:00 za účasti 

starosty Hranic Jiřího Kudláčka, zástupce velvysla-

nectví státu Izrael, federace židovských obcí, olom. 

kraje. Bude též paní senátorka Seitlová, Ing. Arch. 

Tomáš Kratochvíla (autor), církve, P. Petr Utíkal a 

další. Zazní židovské skladby. Mgr. Petra Hrušková     
 

Pozvání na vernisáž výstavy Nemocnice  

ČT 26. 9. v 17h ve Velkém sále Staré radnice k 80.výročí postavení hranické  

nemocnice a k 70. výr. Střední zdravotnické školy v Hranicích.Vstup zdarma.  

 http://muzeum-hranice.cz/vystavy-expozice/nemocnice/ Mgr.Marek Suchánek 
 
 

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 sv. 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. - 13. listopadu a následně do katedrály v Praze 16. 11. dopro-
vázet. 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://farka.antiochia.cz;  www.farnostdrahotuse.cz; farka@home.mitranet.cz; 

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

http://muzeum-hranice.cz/vystavy-expozice/nemocnice/
http://www.anezka2019.cz/
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


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 

 

NE 
25. v 

mezidobí 
Drahotuše 8:00 Za dar zdraví pro nemocnou dceru 

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

  
 

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

          

PO         

23.9. 
Sv. Pio z 

Pietralciny 
Drahotuše 17:00 

Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou o další 

požehnání 

ÚT         

24.9.   Partutovice 17:30 
Za Josefa Neumanna,bratra,2rodiče,Bohdana Bílého, 

kmotru Jarmilu a její rodiče 

    Lipná 14:30 Requiem 

ST   Partutovice 17:30 
Za Žofii a Otto Lehnertovy, rodiče, sourozence, zetě, a 

* rodinu 

25.9.   Drahotuše 18:30 Adorace  

ČT         

26.9.   Potštát 17:30   

PÁ 
Sv. Vincenc z 

Pauly 
      

27.9. 
Předvečer sv. 

Václava 
Drahotuše 17:00 Za rodinu Voldánovu a DVO 

SO Sv. Václav       

28.9.   Slavíč 18:00   

NE 
26. v 

mezidobí 
Drahotuše 8:00 Za sv. otce Františka 

29.9. 
 

Partutovice 9:35 Za Ludmilu Hercíkovu,manž.,syna,zetě,snachu 

  
 

Potštát 11:00 Za*i+rodinu Foltasovu a DVO 

  Sv. Václav Radíkov 14:30   

 


