
Infolist 6.10.2019 -27. neděle v mezidobí  
farností Drahotuše, Partutovice, Potštát 

Hab 1,2-4; 

2Tim 1,6-14 

Lk 17,5-10 

  

 

 

 
 

Všemohoucí Bože, náš nebeský Otče, ty ve své štědrosti  
dáváš prosícím více, než si zasluhují a žádají; smiluj se nad  
námi, zbav nás všeho, co tíží naše svědomí, a daruj  
nám i to, oč se ani neodvažujeme prosit.  

Ž 95
 Kéž byste dnes uposlechli  

jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 
 Po 7/10 Út 8/10 St 9/10 Čt10/10 Pá11/10 So 12/10 NE 13/10 

Drahotuše 17:00 --- 18:30AD --- 17:00 Olomouc - 
15h růženec, 

16h adorace a 
17:00 mše sv. 

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

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

Dnes: *V Drahotuších bude při mši sv. žehnán zvon pro sanktusník, pojmenován je Sv. 

Josef; usazen bude během týdne a bude jej možné používat při hlášení úmrtí i při pohřbech.  

Kostel sv. Vavřince má nečekaně již od středy nahoře sanktusník, který je dokončován. 

*V Drahotuších se zapisujte na autobus na Sv. Hostýn, ještě je třeba 10 a více zájemců. 

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

*Budeme se opět sčítat, kolik je nás na mši sv.. Prosíme o spolupráci a počítejte se jen 1x. 

V týdnu: *Děkanátní kalendář na r. 2020 již čeká na vytisknutí a dodání.  

*Na školách začne příprava šk. kola Bible a my. Prosíme rodiče o podporu. Bude 4.– 9.11. 

PO Je památka Panny Marie Růžencové. Mládež děkanátu nás při té příležitost zve na 

zpívaný růženec v PÁ 18.10. v 18:30 v kostele Nejsvětější Trojice ve Všechovicích. 

ÚT Sejde se modlitební společenství na faře v Drahotuších v 17:00 

ST Zveme do Drahotuš do kostela v18:30 na modlitební setkání nejen členů evang.buněk. 

ST - ČT V Partutovicích a v Potštátě zahájíme s dětmi přípravu na misijní neděli. 

SO V Olomouci pouť s biskupy za obnovu rodin a duch. povolání. Autobus: Drahotuše: 

13:30, Hranice, Sigma 13:40 ; Partutovice 13:50; Potštát 14:00. Cena 60Kč. Návrat po 

19h. Na místě bude i program pro děti, který připravila rodinná centra děkanátů.  

Příští neděli: *V Drahotuších a Partutovicích poděkujeme za úrodu při mši sv.  

*V Potštátě po prvé přijme Pána Ježíše Markéta Stratilová po roce od křtu.  

Provázejte ji dále svou modlitbou, aby Pána Ježíše měla jako svého kamaráda. 

Sobotní mše svaté na vesnicích 

19.10. Středolesí 16:30, Milenov 18:00,    26.10. Radíkov 16:30, Slavíč 18:00 

K misijní neděli v Partutovicích 20.10. 

Plánujeme otevřít tzv. "Misijní krámek". Po mši svaté bude možno zakoupit rukodělné 

výrobky a domácí dobroty. Výtěžek z této akce bude věnován na konto Papežských 

misijních děl. Prosíme všechny ochotné farníky, kteří by chtěli něčím do krámku přispět, 

nechť kontaktují Míšu Janíčkovou nebo Janu Brhelovou. Děkujeme. 
 

Drahotušské návraty 

V neděli jsme mohli s radostí mezi ministranty přivítat Štěpána 

z lázní a na kůru Týnu z pěší pouti do Santiaga. Věříme, že jsou oba 

zotaveni a rádi opět doma.  o.Radomír & spol. 



Svatební ohlášky 

Sňatek uzavřou v so 19.10. v 11h v kostele sv.Mikuláše v Partutovi-

cích Ondřej Mik z Heltínova a Pavlína Bagarová z Ústí (u Hranic). 
 

Pod ochranu tvou se utíkáme – originální mariánská výstava 

Srdečně zveme na výstavu, jež zahájí požehnáním v neděli 6.10. ve 14h v Jezernici č. 119 

u Hašů.Bude do 3.11. o sobotách a nedělích 13- 19h a kdykoli po domluvě na: 776 231 293 
 

MISIJNÍ MOST MODLITBY  

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, mimo jiné také delegát České biskupské konference 

pro misie, apeluje na nezbytnost misií, které právě naše země potřebuje, a proto navrhuje 

vytvoření celorepublikového dlouhodobého projektu – Misijního mostu modlitby. Věřící 

jsou k této aktivitě zváni v pátek 18. 10. 2019 ve vhodný čas – doporučujeme 18.00 

hodinu. Misijní most modlitby mohou připravit jednotlivci, rodiny, Misijní klubka, 

společenství i celé farnosti. Na tento úmysl můžeme věnovat modlitbu růžence nebo 

jakoukoliv jinou modlitbu za misie, stejně tak své utrpení, skutky lásky nebo čas osobní 

modlitby. Radost ze spojení s Bohem tak předáme do mnoha potřebných míst světa. Také 

papež František vybízí celý svět k modlitbě za misie. 
 

Sv. Vincent de Paul – putování relikvie po ČR – Olomouc, katedrála 28.-29.10. 

28. 10. 17:00 přivítaní relikvie před katedrálou, ukončení novény k sv. Vincentovi, růženec 

se sv. Vincentem, 18:00 mše sv. - celebruje Mons. Jan Graubner, 19:00 možnost přistoupit 

ke sv. zpovědi nebo duchovnímu rozhovoru, „Sv. Vincent – reformátor láskou“ - 

přednáška P. Jaroslav Jaššo CM - provinciál Misijní společnosti, 20:00 Zázračná medailka 

– dar Panny Marie, P. František Honíšek CM, 29. 10. 6:30 Sv. zpověď, 7:00 mše sv. -

 celebruje P. Ján Jakubovič CM – koordinátor lidových misií v ČR, rozloučení s relikvií 
 

XVI. Svatohubertská mše - neděle 3.11. v 9,30 - kostel sv. Šimona a Judy ve Špičkách  

Hubertská mše B-dur P.Vacka a J.Selementa v podání Souboru trubačů VLS ČR , s.p., 

divize Lipník n. B. Po mši sv., kterou slaví o. František Dostál, následuje program v KD. 

Srdečně zve MS Hejné Špičky a Jana Kozubíková, MBA, ředitelka ZUŠ, Potštát 
 

Mezinárodní seminář Manželům nablízku II. Sobota 30.11. Hotel Continental Brno  

Program: 9:00 -14:00. Srdečně zveme všechny, kteří se věnují manželům a rodinám na 

tento seminář, který chce povzbudit všechny páry ve farnostech, aby se nebály naslouchat 

těm, kteří potřebují hovořit o svých každodenních těžkostech. Chce tak přispět k tomu, aby 

se i krizové situace stávaly příležitostí ke vzájemnému růstu a ne začátkem rozpadu 

vztahu. Více: https://www.rodiny.cz/seminar-manzelum-nablizku-ii/ 

Celosvětová síť modlitby s papežem ČR – říjen – Misijní jaro církve 

Úmysl evangelizační: Aby inspirace Ducha Svatého vedla církev k novému rozkvětu misií. 

Duch je první a poslední nezbytností církve. Ukazuje na Zmrtvýchvstalého Pána mezi 

námi. Ten je středem, jádrem, základem a hlavním důvodem misijního poslání církve. 

Chce všechny skrze něj přivést k Otci… Úmysl národní: Ať svatost kněží, tichost a 

obětavost všech Bohu zasvěcených svědčí světu o tom, že Bůh stačí pro naplnění života.  

Kněžství je účast na Kristově službě. Solí světa se kněží stávají tehdy, když jsou plni 

Božího života. V čem spočívá tato služba? „Zdarma jste dostali, zdarma také dávejte“ (Mt 

10,8). Nikdy neochabují ve slitování. Chtějí se líbit více Bohu než sobě a druhým. 

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.rodiny.cz/seminar-manzelum-nablizku-ii/
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 20. října 2019  

Milí přátelé misií,  

příští neděli (20.10.), jako každý rok, budeme slavit Misijní neděli. Ve všech kostelích na 

celém světě se budeme modlit za to, aby se evangelium šířilo do celého světa. Misijní 

neděle je svátkem celosvětového společenství, ve kterém si navzájem vyměňujeme dary 

duchovní i materiální. I v té nejchudší zemi Afriky se koná sbírka na misie, čehož jsem byl 

svědkem v tanzanské farnosti, kde lidé dávají, co mohou, z toho mála, co mají, do 

společného fondu, z kterého pak mohou o to víc čerpat. Misijní neděle je nejsilnější 

solidaritou celého světa. V ten den se víc jak miliarda lidí ve 160 zemích světa modlí za 

společné dílo evangelizace. Na řadě míst se věřící scházejí v předvečer Misijní neděle ke 

společným modlitbám. Naši biskupové vyzvali všechny farnosti, aby se do společného 

mostu modliteb za misie zapojili už v pátek 18. října večer. Děkuji všem, kteří se s námi 

spojí v modlitbě ať už v kostelích, či aspoň v rodinách. Letošní rok je výjimečný také 

proto, že papež František vyhlásil pro celou církev Mimořádný misijní měsíc říjen 2019. 

Jedním z klíčových aspektů této události je oslavit stoleté výročí Apoštolského listu 

Maximum illud papeže Benedikta XV., který dal nový podnět misijní práci při hlásání 

evangelia. Papež František si přeje znovu podnítit vědomí o významu křtu pro Boží lid ve 

vztahu k misiím církve. Pro tuto oslavu navrhl téma „Pokřtění a poslaní: Kristova církev 

na misiích ve světě“. Každý pokřtěný je poslaný hlásat evangelium, to znamená radost do 

celého světa. Ano, misie jsou v dalekých zemích Afriky, Asie, Jižní a Střední Ameriky a 

Oceánie, ale svět, ve kterém žijeme, je naše rodina, farnost, společenství, práce nebo škola. 

Svět je prostor, ve kterém působíme a vytváříme vztahy. Tento svět máme přetvářet naší 

žitou vírou, radostí a nadšením. Ježíšova slova „Jděte do celého světa a hlásejte 

evangelium“, jsou posláním pro všechny pokřtěné. To znamená žít tak, abychom v 

ostatních lidech vzbuzovali otázky: jak to, že je ten člověk tak dobrý, radostný nebo 

spravedlivý? To je cesta k Ježíši. Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby 

a veškerou podporu papežských misií v loňském roce. Díky Vaší loňské štědrosti můžeme 

pomoci chudým lidem v šesti zemích tří kontinentů částkou necelých 15 milionů korun. 

Pomáháme tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance a Paraguay s pastoračními a 

edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy kostelů a kaplí. Pomáháme 

lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací a diecézních 

organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Papež František spojuje misie s 

radostí a připomíná, že když se dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu 

tvář. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás cestou misijní radosti bude 

ráda doprovázet. Za Vaši letošní štědrost při misijní sbírce Vám děkuje a ze srdce Vám i 

Vašim blízkým žehná      

jáhen Leoš Halbrštát, národní ředitel Papežských misijních děl v České republice 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.10.   Velká 18:00   R 

NE 27. v mezidobí Drahotuše 8:00 Za *i+členy živého růžence R 

6.10. 
 

Partutovice 9:35 Za Marii a Josefa Pavelkovy a * rodiny R 

  
 

Potštát 11:00 Za + Františka Šindlera, rodinu a DVO R 

            

PO 
Panna Maria 

Růžencová 
        

7.10.   Drahotuše 17:00 
Za+manžela,2rodiče,sestru a prosba o Boží 

pomoc a ochranu pro celou rodinu 
R 

ÚT           

8.10.   Partutovice 17:30 Za všechny členy živého růžence R 

ST   Partutovice 17:30   R 

9.10.   Drahotuše 18:30 Adorace   

ČT           

10.10.   Potštát 17:30 Za *i+rodinu Tenglerovu, Mikovu a DVO R 

PÁ           

11.10.   Drahotuše 17:00 Prosba o Boží požehnání pro celou rodinu R 

SO 
 

        

12.10.   Olomouc 17:00 
Pouť za rodiny a kněžská a řeholní povolání - 

15:00 růženec, 16:00 adorace, 17:00 mše sv. 
  

NE 
 

Drahotuše 8:00 Za+strýce a neteř, * i + rodinu R 

13.10. 
Poděkování 

za úrodu 
Partutovice 9:35 Poděkování za úrodu R 

  28. v mezidobí Potštát 11:00 
Na poděkování  a za další Boží pomoc a ochranu 

pro celou rodinu 
R 

 


