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Bože, ty ukazuješ svou všemohoucnost nejvíce  
tím, že se smilováváš a nenecháváš nás bez  
pomoci; posiluj nás svou milostí, abychom  
vytrvale usilovali o dosažení toho, co nám  

slibuješ, a došli do nebeské slávy. 
Ž 146

 Duše má, chval Hospodina! 
 Po 30/9 Út 1/10 St 2/10 Čt 3/10 Pá 4/10 So 5/10 NE6/10 

Drahotuše 17:00 --- 18:30AD --- +15:00  Velká 18:00 8:00 
Partutovice --- 17:30 17:30 --- --- Sv. Hostýn 14:00 9:35 

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

Dnes: *V Potštátě budou slavit dožínky jako poděkování za úrodu při mši sv. v 11:00. 

Spatříte výzdobu plodů země a lidské práce. 
*Hodovou mši sv. ve 14:30 oslaví v Radíkově patrona obce, sv. 
Václava. Kdo jste zameškali včerejší slavnost, určitě přijďte. 

TY, HOSPODINE, VLÁDNEŠ NADE VŠÍM! 
Všemohoucí, věčný Bože, dej, ať po vzoru sv. muč. Václava žijeme moudře a spravedlivě, ať 
statečně usilujeme o to, co slouží k nastolení tvého pokoje, a přemáháme zlo dobrem.  

*V Jezernici je ve 14:30 setkání schol a ve Špičkách v 16h varhanní festival, viz min. IL. 

*Neváhejte se zapsat na autobus do Olomouce 12.10. na pouť za duch. obnovu rodin.  

*V Drahotuších je možnost zapsat se také na autobus 27.10. na Sv. Hostýn. 

V týdnu: *Je 1.týden v měsíci a s tím spojené návštěvy nemocných a adorace po mši sv. 

*Děkanátní kalendář čekají už poslední úpravy a objednávka tisku. Brzy bude hotov. 

*Budou se opět zapisovat mše sv. na rozpis bohoslužeb v říjnu. Najde-li se nějaké volné 

místo v kalendáři, využijte toho. Pozor: od 24. října má o. Radomír dovolenou. 
ÚT *začíná měsíc říjen, který bude duchovně nabitý: 
1) Církev vřele doporučuje modlitbu posvátného růžence. V každé farnosti se modlí  
cca 1/2hodiny před mší sv. Bude velmi prospěšné modlit se společně i doma tuto modlitbu. 
2) Papež František vyhlásil říjen jako misijní měsíc, proto se budeme soustředit na misie, 
zvláště misijní neděli. O. arcibiskup Jan vřele nabízí program PMD, zvláště misijní klubka. 
3) V Drahotuších bývá otevřená Lurdská kaple. (Letos až po usazení sanktusníku.) 
PÁ*Je památka sv. Františka a papež František má také svátek. 
SO *Platí pěší pouť na Sv. Hostýn - v 6:15 požehnání poutníkům v Drahotuších, 
zastávka v Horních Nětčicích a ve 14:00 mše sv. na Sv. Hostýně. 
*Na drahotušském letišti proběhne drakiáda od 14:00. Při tom soutěže pro  
děti, prohlídky letadel, ukázky létání modelů, opékání buřtíků pro děti zdarma. 
*Mše sv. na vesnicích: 19.10. Milenov a Středolesí, 25.10. Radíkov a Slavíč  
Příští neděli: *V Drahotuších bude při mši sv. žehnán zvon pro sanktusník  

*V Partutovicích bude ve 14:00 drakiáda a potáborové setkání. Prosíme 

rodiče táborníků, aby dali najevo účast.  

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 

Infolist 29.9.2019 -26.neděle v mezidobí / Sv. Václav 

farností Drahotuše, Partutovice,Potštát 

http://www.kpacz.cz/


Náš nový „umíráček“ 

Od drahotušských farníků,jak se patří,blahopřání neseme církvi bratří  

Přesně před 40 lety v katolickém kostele spojili se vesele: Libuše zalíbila  

se Ladislavu, dobrým i zlým prošli v manželském stavu. Melkusovi lásku k Bohu 
rozněcují a mnohé další k té cestě povzbuzují. Křesťanské soužití manželství svědčí, 

společná láska je pak o to větší. Kéž společnou cestu hledají stále, neváhaj pozvednout 
své ruce k chvále. Že mají církev jinou, to tolik nevadí, však Boží láska si i s tímto poradí. 

Výuka náboženství 

ZŠ Drahotuše ZŠ Partutovice ZŠ Potštát 

PO 
11:55 1./2.tř. Vojta / I.tř. ST 13:15  ČT 11:20  

13:40 4-7.tř. o. Rad./ 9.tř. 1./2.tř. Vojta dolní 1.-3.tř. Vojta kuch. 

ÚT 13:40 4-7.tř. o. Rad./ 4.tř. 4./5.tř. o. Rad. horní    

Zatím: Drahotuše 13 žáků, Partutovice 10 a Potštát 5. o.Rad., Vojta 
 

Průběh prací na sanktusníku v Drahotuších   
Zřejmě již v pondělí uvidíme u kostela opět jeřáb, který bude zvedat 
jednotlivé trámové nosníky. Po té, co budou upevněny, přijede opět 
jeřáb a usadí na ně horní část, která (již v podstatě hotová) stojí vedle 
kostela pod plachtou. To se bude dít nejdříve ve středu. Do kopule 
budou umístěny dobové dokumenty. Aktuální info bude na našich 
stránkách. V neděli pak bude při mši sv. požehnán nový zvon (ladění 
d3, spodní průměr 355 mm) o hmotnosti 30kg ze zvonařské dílny 
Dytrychovy z Brodku u Přerova. Dosud není vybráno jeho zasvěcení 
– přijímám návrhy . Ve spolupráci s pracovníky si naplánujeme 
jeho instalaci (bez jeřábu) – termín by mohl být ohlášen při žehnání.  
 

Soutěž Bible a my – oslovení škol 
V minulém IL byla zveřejněna témata, na která se děti již mohou připravovat. Během října 
jako obvykle oslovíme školy ke konání soutěže, která se týká dětí od 4. (příp. 3.) tř. ZŠ. 
Rodiče mohou projevit aktivní zájem o tuto soutěž ve škole. Třeba v ZŠ Potštát, sic dětí do 
náboženství moc nechodí, nemáme problém děti na soutěž připravit v rámci jejich řádného 
vyučování a soutěž též probíhá v rámci vyučování. V Drahotuších jsme byli zatím 
odkázáni jen na hodiny náboženství a náhodná oslovení dětí. Samotná soutěž proběhne od 
4. do 9.11. (výjimečně max. o týden dřív) a okresní kolo v DDM na Galašově v Hranicích 
ve středu 27.11. Budeme moc rádi, když s tím budete počítat. Vojta  
 

Pro připomínku 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.  
 „Po stopách sv. Františka“ SO 5.10. 9:00 u kláštera v Blahutovicích cprhranice@ado.cz 
Duchovní obnova pro rodiče s dětmi 4. – 6. 10. na Sv. Hostýně, P. Josef Červenka, 
hlídání dětí zajištěno, přihlášky a více Mgr. Josef Záboj, 587 405 292 zaboj.josef@ado.cz       
 

Dominikáni v Olomouci zvou na 24 hodinový růženec 

Ve dnech 11. - 12. 10. bude v klášterním kostele bratří dominikánů v Olomouci zahájena 

již 3. rokem 24h. modlitba posvátného růžence. Viz: https://ruzenec24.op.cz/ 
 

Víkendové setkaní Taizé pro mladé v Olomouci ve dnech 18.-20. 10.  

Účastníci se zapojí do společných modliteb s meditativními zpěvy, nasloucháním Božímu 

slovu a modlitbou v tichu. Program: biblické úvody, sdílení ve skupinkách a workshopy. 

Motto: „Blaze tomu,kdo dává,ne tomu,kdo bere“ (Sk 20,35). Přihlášky www.dnyduvery.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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