
Infolist 27. 10. 2019, z 30. neděle v mezidobí, 
       farností  Drahotuše, Partutovice a Potštát 
 

Sir 35,15-22; 

2Tim 4,6-18 

Lk 18,9-14 

 

     

  

      
 

 

Všemohoucí, věčný Bože, rozmnož naši víru, naději a lásku, ať s 
radostí plníme, co přikazuješ, aby se na nás splnilo, co slibuješ.  
 

Ž 34
Hle, ubožák zavolal 

a Hospodin slyšel. 
 Po28/10 Út29/10 St30/10 Čt31/10 Pá1/11 So 2/11 NE 3/11 

Drahotuše --- --- 18:30AD --- 17:00 
Sv Anna 

8:30 
8:00 

SvAnna+14:30 

Partutovice --- --- 17:00 16:00 --- 
Velká 
17:00 

9:35 
Hřbitov+14:30 

Potštát --- --- --- PM 17:30 --- --- PM 11:00 
+po mši sv. 

 

Sbírky na Světové misie: Drahotuše 8,7 (včetně Milenova 2,2 a Středolesí 0,2); Partu-

tovice 9,1(vč. misij. krámku 4,2) ; Potštát 6,5. Za mimořádnou štědrost Pán Bůh zaplať. 

Dnes: *Kdo nepřišel na změnu času, jistě se o 1 hodinu déle pomodlil. 

*Mše sv. slaví o. Andrej, kterého znáte z prázdnin, o. Radomír se vrátí v ÚT. 

*Farnost Drahotuše v 9:15 odjíždí na Sv. Hostýn. Mše sv. 11:15, svát. požehnání ve 13h. 

*Farnost Špičky slaví hody k sv. Šimonu a Judovi, v 16:00 vás zvou na koncert. 

V týdnu: *ve farnostech, kde to bývá zvykem, se může připravit nástěnka s pohřebními 

oznámeními za uplynulý rok. Modleme se za tyto zemřelé. 

*Také již končí měsíc, kdo chcete, zaplňte ještě volná místa kalendáře na mše svaté. 

PO *Je státní svátek, nebude náboženství, ani v Drah. mše sv. a Vojta přijede až večer. 

ČT *náboženství v Potštátě normálně, večer mše sv. u Panny Marie ze Všech svatých. 

Mše sv. bude také v Partutovicích. Církev doporučuje účastnit se této slavnosti při mši sv. 

*V Potštátě připravíme školu na Bible a my a v příštím týdnu začne školní kolo soutěže. 

PÁ *Je Slavnost Všech svatých, nepostíme se. V Drahotuších jste zváni ke mši svaté. 

*Po přijaté svátosti smíření při návštěvě kostela, modlitbě Věřím v Boha a na úmysl sv. 

otce a přijetí eucharistie lze vyprosit plnomocné odpustky pro duše v očistci. Též v so 2.11.  

SO *Je vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše sv. v Drahotuších v kapli sv. Anny 

v 8:30, ve Velké bude mše sv. již nedělní. 

*Další mše sv. na vesnicích v 17h: 9.11. Milenov, 16.11. Radíkov, 23.11. Slavíč 

Příští neděli: *Dušičkové pobožnosti – v Potštátě po mši sv. u Panny Marie na hřbitově, 

v Drahotuších ve 14:30 na hřbitově u sv. Anny a v Partutovicích ve 14:30 na hřbitově. 

*I v dalších dnech až do 8.11. můžete získat odpustky výhradně pro duše v očistci 

modlitbou za zemřelé na hřbitově. 

*Farnost Špičky a ZUŠ Potštát nás zve na mši sv. v 9:30, kde zazní Hubertská mše B-dur 

v podání Souboru trubačů VLS ČR z Lipníka. Mši sv. slaví správce farnosti, o. František 
 

Do Partutovic 

*Panu Šustkovi a dalším, kteří udělali opět kus práce na místní faře.  

*Paní Janě Brhelové a všem, kteří jí pomáhali, za přípravu misijního krámku 

a pochopitelně i všem, kteří zakoupením věcí pomohli misiím. o.Radomír 



Sanktusník v Drahotuších                            Práce se chýlí ke konci. Zvon sice visí, ale dosud 

není nainstalováno tažné zařízení, takže dosud není možné zvonit. o.Radomír 
 

Blahopřejeme do farnosti Partutovice 
Na předvečer svatých všech Bohu díky vzdáme, že paní Květuši Potschovou dlouhou dobu 
známe. 85 let ten den bude mít, kéž k Boží cti, chvále stále je fit. Prorokyně Anna o rok 
méně měla, malé dítko Boží v tomto věku zřela. Bohu sloužila v chrámě stále, neváhala 
zvednout ruce k Jeho chvále. Přidejme se všichni k tomu blahopřání, ať ji Pán dopřeje 
mnoho požehnání. o. Radomír, Vojta, farníci    
 

Díky všem, kteří přispěli svou účastí na ekumenické bohoslužbě za národ 
V našich farnostech 
se šíří vzájemný 
respekt ke spolu-
bratřím křesťanům. 
Původně jsme se 
scházeli od r. 2006 
jen 1x ročně k  

bohoslužbě s husitským bratrem farářem Bobrovským ve farním kostele sv. Vavřince v 
Drahotuších. V roce 2009 nás pozval na sv. Václava do, dnes již skoro zavřeného, Husova 
sboru v Drahotuších. Když pak v r. 2012 byl tento farář vystřídán, začali jsme se scházet i 
s dalšími a to již 4x ročně a k tomu téměř každý měsíc představení církví na „snídaně“. 
V roce 2014 se k nám připojil i adventistický kazatel (i když nám teď trochu pauzíruje).   
A již 3. rokem spolupracujeme i s vojenskými kaplany. Při společné modlitbě se tedy 
scházíme letos již po 5. Na tato modlitební setkání mohou přijít a také přicházejí i různí 
lidé ptající se po víře v Boha a jejím smyslu. V roce 2020 s církví Československou hu-
sitskou oslavíme 100 let a budeme také pozváni do jejich modlitebny v hranické synagoze. 
Vydáváme tak dobré svědectví o tom, že křesťané mezi sebou mohou dobře spolupracovat 
a snažit se tvořit jednotu s Kristem, jak to jen jde v našich konkrétních podmínkách. Vojta   
 

Stručné listopadové pozvánky z Jitřenky 

Biblické tance: ÚT 5.11. – 17:15 – fara Hranice;  Lucerničková vycházka za sv. 

Martinem: ÚT 12.11. – 16:00 – sraz na faře v Hranicích; Beseda o výchově hyper-

aktivních dětí: ČT 14.11. – 16:30 – knihovna Hranice. Těší se Mgr. Marie Kaňovská 
 

Další aktuální pozvánky 

*Sv. Vincent de Paul – putování relikvie po ČR – Olomouc, katedrála 
PO 28. 10. 17:00 přivítaní, 18:00 mše sv. ,19:00 sv. zpověď, rozhovory, přednášky 
ÚT29. 10. 6:30 Sv. zpověď, 7:00 mše sv., rozloučení s relikvií 
*Podzimní koncert PS Cantabile ZUŠ Hranice PÁ 1. 11. v 17:00 v Galerii Synagoga.  
*České nebe září PÁ 1. 11. v 17:30, dóm sv. Václava, mše sv.; 19:00, kostel Panny Marie 
Sněžné, koncert. www.ceskenebezari.cz 
 

13. setkání schol – 16.11. v Lidečku 
9:00 registrace 9:30 mše sv. – novokněz, P.Ondřej Talaš ve farním kostele v Lidečku;  v 
KD11:00 1.blok přehlídky; 13:00 oběd / „YOYO“, „Girls with Rope“, „Clogginng“; 14:00 
koncert Way to go (cz); 15:00 2.blok přehlídky;17:00 žonglérská show; 17:45 světelná 
show; 18:00 koncert MMeńs (cz). Během dne bude možnost zakoupit si drobné výrobky, 
cukrovinky, navštívit tvořivé dílny, nechat si namalovat obrázek na obličej. Tato akce není 
jen pro scholy, ale pro veřejnost, proto se na všechny těšíme. Schola z Lidečka 
 

 

 

 

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

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

file:///E:/www.ceskenebezari.cz
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


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/ 

SO  Radíkov 16:30   P 

26.10.   Slavíč 18:00   P 

NE 
30. v 

mezidobí 
Drahotuše 8:00 Za rodinu Haisovu a za dar zdraví A 

27.10.  Drahotuše 9:15 Odjezd autobusu na Sv. Hostýn   

   Partutovice 9:35 Za Františka Sendlera, manželku a * rodinu A 

    Potštát 11:00 
Za+Vladimíra Řezníčka, rodiče, sourozence a * 

rodinu 
A 

PO 

Sv. Šimon a 

Juda, 

apoštolové 

        

28.10.           

ÚT           

29.10.         

ST   Partutovice 17:00 
Za Františka Chramazdu,manželku,syna,rodi-

če,sour.z obou stran, Jirku Zemana, tatínka 
  

30.10.   Drahotuše 18:30 Adorace   

ČT   Partutovice 16:00     

31.10. 
vigilie 

slavnosti 
Potštát PM 17:30 

Za *i+ kněze, kteří slouží a sloužili v naší 

farnosti 
  

PÁ 
Všichni 

svatí 
        

1.11.   Drahotuše 17:00 
Za dar zdraví a Boží požehnání , za rodinu 

Simerskou a Andrýskovou 
  

SO 

Vzpomínka 

na všechny 

věrné + 

Drahotuše-

Sv. Anna 
8:30 za duše v očistci   

2.11.   Velká 17:00     

NE 
31. v 

mezidobí 
Drahotuše 8:00 Za*i+členy živého růžence   

3.11.  Partutovice 9:35 Za Zdeňka Haubelta, manželku, 2 rodiče, DVO   

   Potštát PM 11:00     

   
Drahotuše – 

Sv. Anna 
14:30 Dušičková pobožnost JS 

    Partutovice 14:30 Dušičková pobožnost Vo 

 

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

