
Infolist 3.11. 2019, z 31. neděle v mezidobí, 
       farností  Drahotuše, Partutovice a Potštát 
 

Mdr 11,22-12,2; 

2Sol 1,11-2,2 

Lk 19,1-10 

 

     

  

      
 

 

Všemohoucí a milosrdný Bože, ty nám dáváš všechnu potřebnou  

milost, abychom ti mohli správně a věrně sloužit; zbav nás všeho, co  

nám brání v plnění tohoto našeho poslání, ať bezpečně směřujeme k  

svému cíli a splní se na nás tvá zaslíbení. 
 

Ž 145
Budu velebit tvé jméno, můj Bože,králi! 

 

 Po 4/11 Út 5/11 St 6/11 Čt 7/11 Pá 8/11 So 9/11 NE 10/11 

Drahotuše 17:00 --- 18:30AD --- 17:00 Milenov 17:00 8:00 
Partutovice --- 17:00 17:00 --- --- --- 9:35 

Potštát --- +15:00 --- 17:30 --- --- 11:00 
 

Dnes: *Dušičkové pobožnosti – v Potštátě na hřbitově po mši sv. v horním kostele, 

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

V týdnu: PO - PÁ * lze získat odpustky duším v očistci modlitbou na hřbitově. 

* nemocní mohou očekávat návštěvu kněze. Po mši sv. v týdnu bývá také výstav NSO. 

*Žáci základních a středních škol okresu Přerov soutěží ve školním kole biblické soutěže  

„BIBLE A MY.“ Přejme jim hodně úspěchů ve vyplňování testu. 

 *o. Radomír nabízí vyloupané vlašské ořechy – 140Kč/kg. 

PO *Náboženství 1.a 2.třídy bude v kostele; hledejte nás zde, pak v družině. 

*Po mši sv. v Drahotuších se sejde modlitební společenství. 

ST *Mladší náboženství jde na hřbitov modlit se za zemřelé, můžete se připojit ve 13:15. 

ČT *V rámci náboženství i tématu 7. hodiny se podíváme do kostela Panny Marie v 11:25. 

Příští neděli: *Bude sbírka na potřeby farnosti a čte se dopis o sbírce na Charitu 17.11.19 

*Autobusem v 9:40 z Drahotuš Vojta vyjíždí do Říma na národní pouť. Zájezd pořádá 

P.František Sedláček ze Štípy (odjezd v 15h do SO 16.11. dopoledne) a je ještě několik 

volných míst, můžete jet také! Cena - 9000Kč, cestovní pojištění si zařizuje každý sám a 

třeba mít stravu na cca 1 den. Více P. František 733 741 900 či přes Vojtu. 

Máme pro vás dobré zvěsti, přejeme víc, než jen štěstí ► Bedřich a Božena Valentovi 
z Velké radosti jistě poví: 40 let láska je provází, společně životem prochází. Tam je také 

mnozí znají. Manželské žití jako v ráji! ► A 25 let spolu jsou Krejčiřík Josef s Alenou, 

jež v Potštátě domov mají, radost z víry zachovají. Vždyť láska Boží všem štědře dává, 

nikdy dávat nepřestává. Jim tak přejí Boží lásky v hojnosti: o.Radek, Vojta i obě farnosti. 
 

Charita Hranice hledá dobrovolníky, kteří by se zapojili do Sbírky potravin 

„Dobrovolníci nejsou placeni – ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k 

nezaplacení.“  Proběhne v SO 23.11. od 8:00 do 18:00 v hypermarketu Albert Hranice. Do 

sbírky lze darovat trvanlivé potraviny a drogistické zboží do košíků za pokladnami. 

Darované zboží poputuje do Charity Hranice a bude pomáhat lidem v nouzi v Hranicích a 

v Lipníku nad Bečvou. Více informací, jak se zapojit – jako dobrovolník či jako dárce 

získáte u Radky Andrýskové 733 755 881, mail: radka.andryskova@hranice.charita.cz 

 

mailto:radka.andryskova@hranice.charita.cz


Pozvánky z Jitřenky (fara v Hranicích) www.hranice.dcpr.cz 

*Ženám: Klub maminek: vždy PO+ST 8:30; Modlitby matek: vždy ST 16:30; Biblické 

tance: ÚT 5.11. 17h; Modlitby manželek: ÚT 19.11. 17h; Seminář pro ženy ST 27.11. 17h  
*Dětem: Táborníček: SO 9.11. 9h; Lucerničková vycházka za sv. Martinem: ÚT 12.11. 
16:00; Benjamínek:  ÚT 26.11. – 16:00; Adventní tvoření: ČT 28.11. – 15:30  
*Rodičům: Beseda o výchově hyperaktivních dětí - ČT 14.11. – 16:30 – knihovna Hr.  
„Výchova jako trénink pro život“ -  beseda s maminkou a pedagožkou Bc. Petrou 
Škrdlíkovou, autorkou knih Hyperaktivní předškoláci a Dost dobří rodiče. Vstupné 100 Kč 
pro jednotlivce i rodičovský pár 
*Další: PO 2.12. knihovna Hr. - beseda s psychologem Petrem Hamalou - správné hračky 
pro děti „Hra a hračka“ a PÁ 13.12. v 17h. v Lipníku/B duchovní obnova s F. Böhmovou. 
*Víkend pro ženy na Sv. Hostýně 17. – 19.1. 2020, Gita Vyleťalová a Mária Fridrichová – 
přednášky / biblické tance / duchovní program. Cena 1500/1600Kč cprhranice@ado.cz 
 

Den Bible – 17.11. 2019  (sbírka proběhne počátkem prosince) 

To je ta svoboda, ke které nás osvobodil Kristus! Buďte v tom tedy pevní a nenech- 

te se zase zapřáhnout do toho otrockého chomoutu! Gal 5,1 www.biblickedilo.cz  
 

Sv. Anežka– Za svobodu, kterou nám vrátila v r. 1989 chceme poděkovat 

V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze - SO 16.11. v 10h – slavnostní mše sv., 

celebrant a kazatel Stanislaw kard.Dziwisz,emeritní arcibiskup krakovský a osobní sekretář 

sv. papeže Jana Pavla II., v NE v 10 celebruje Mons. Václav Malý, pomoc. biskup pražský. 
  

Nabídka pro rodiče z Centra pro rodinu a sociální péči v Opavě www.prorodiny.cz 

Adventní duchovní obnova pro manžele: SO 30.11. Církevní základní škola sv. Ludmily 

 v Hradci /Moravicí od 8:45 do 18h „ Tři kroky ke šťastnému manželství“ - manželé Petr a 

Jana Švíkovi z Jihlavy a „ Adventní zastavení“  P. Aleš Písařovic ze Sudic.  Po přednáškách 

- povídání ve skupinkách, odpoledne možnost svátosti smíření. Na závěr mše svatá. Cena:

 500,- Kč/pár (včetně oběda, občerstvení) Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz 
  

Pozvání do kláštera sester Vincentek v Kroměříži – Adventní duchovní obnovy 

*Pro muže: „Desatero“ - P. Jan Plodr, SO 30. 11. od 9:00 - přednáška do 15:00 - mše sv.  

 Přihlášky do 27. 11. na ces.prov@vincentky.cz *Pro ženy: „Život z Eucharistie“ - P. 

Adam Rucki, SO 14. 12. od 9:00 do 15:30 mše svatá + přednáška, přihl. do ST 11. 12. 
 

Nová kniha: Christus Vivit – Kristus žije 

Na otázky mladých v ní odpovídá papež FRANTIŠEK. Na základě syno-dy o mládeži, 

která se konala na podzim 2018, napsal papež František tuto knihu. Začíná tím, co Bible 

říká o mladých. Rozjímá o Kristu – který je stále mlád. Vybízí nás ke stálému „TEĎ“. 

Zamýšlí se, co je velkou zvěstí pro všechny mladé lidi. Ukazuje cesty 

mládí. Vrací se ke kořenům mládí. Naznačuje pastoraci – neboli cesty, 

způsoby doprovázení mládeže. Mluví o povolání. A končí duchovním 

rozlišováním. Církvi leží na srdci dobro každého člověka. Jako se otec a 

matka dobře starají o své děti, tak se o ně stará i matka církev. Doba se 

mění a my v ní. Jde o upřímnou - kritickou zpětnou vazbu na to, co se 

daří a co ne. Jde o výzvy a hledání na cestě životem, co a jak dál. 
 

Zpěvník pro scholy - Najdi všechno v jedné aplikaci!  

Noty / akordy / texty / videa / nahrávky / autoři / překlady www.proscholy.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 

http://www.hranice.dcpr.cz/
mailto:cprhranice@ado.cz
http://www.biblickedilo.cz/
http://www.prorodiny.cz/
mailto:jdostalova@prorodiny.cz
mailto:ces.prov@vincentky.cz
http://www.proscholy.cz/
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


2.11.   Velká 17:00   R 

NE 
31. v 

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

3.11. 
 

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

  
 

Potštát PM 11:00 Za+bratra Františka R 

  
 

Drahotuše 14:30 Dušičková pobožnost JS 

    Partutovice 14:30 Dušičková pobožnost Vo 

PO           

4.11. 
Sv. Karel 

Boromejský 
Drahotuše 17:00 Za + rodiče, *i+rodinu R 

ÚT   Potštát 15:00 Requiem za + Čestmíra Havlice R 

5.11.   Partutovice 17:00 Za Jarmilu Maršákovu, 2rodiče a sestru R 

ST   Partutovice 17:00 
Za+rodiče Haitlovy, syna, vnuka, rodiče a 

sourozence z obou stran 
R 

6.11.   Drahotuše 18:30 Adorace   

ČT           

7.11.   Potštát 17:30 Za+rodinu a DVO R 

PÁ           

8.11.   Drahotuše 17:00   R 

SO 
Posvěcení 

Lateránské  
        

9.11. 
baziliky 

Milenov 17:00   R 

NE 
32. v 

mezidobí 
Drahotuše 8:00 Za Marii Voldánovu, sourozence a celou * rodinu R 

10.11. 
Na potřeby 

farnosti 
Partutovice 9:35 Za Annu a Milana Brázdovy, rodiče a sourozence R 

  
 

Potštát 11:00   R 

 

 

 

 

 

 

 

 



Paní Polusové Jiřině k 70 letům upřímně: Všechnu radost, kterou máte, tu ať bližním 

rozdáváte. Tak se toto dobro šíří, láska přímo k nebi míří. Z Partutovic přání letí k radosti 

všech Božích dětí. 
 

Úmysly mší sv. ještě na tento rok 

Zájem o mše sv. zvláště v Drahotuších se poslední dobou skutečně zvýšil. V letošním 

kalendáři se ještě nějaká volná místa najdou, můžete je postupně obsadit. Volná místa se 

nacházejí i v potštátském kalendáři. A jako tradičně v novém církevním roce, letos od NE 

1.12. se budou zapisovat úmysly mší sv. na rok 2020. 
 

Farní ples v Lipníku – KD Echo PÁ 29.11. ve 20:00 

 

XII. ročník mezinárodní soutěže a výstavy mešních a košer vín „Cisterciácká pečeť“ 

Velehrad v SO 16.11. od 16:00 ve Slovanském sále Stojanova gymnázia. Vyhlášení 

výsledků a ocenění, zahájení degustace, cimbálová muzika. Vstupné 150Kč zahrnuje 

degustační sklenici a katalog. https://www.signaly.cz/xii-rocnik-mezinarodni-souteze 
 

Štědrý dar pro betlémské děti… „Pomozme společně Mariím, kterým Josef chybí…“ 

Nadační fond Betlém nenarozeným podporuje provoz Azylového domu pro těhotné ženy 

v tísni v Hamrech u Hlinska. Více: www.nfbetlem.cz  
 

Od SO 28. 12. 2019 do ST 1. 1. 2020 proběhne „Pouť důvěry“ Taize ve Wrocławi. 

Účastníci se mohou těšit na modlitby zpěvem i v tichu, setkání s lidmi, kteří se snaží žít 

evangelium v dnešním světě, sdílení a prohloubení víry a porozumění spolu s množstvím 

dalších mladých. Nebudou chybět ani workshopy se sociálními tématy, o víře a vnitřním 

životě, umění apod. http://www.taize.fr/cs_article9962.html  
 

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/ 
 

 

https://www.signaly.cz/xii-rocnik-mezinarodni-souteze
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