
Infolist 10.11. 2019, z 32. neděle v mezidobí, 
       farností  Drahotuše, Partutovice a Potštát 
 

2Mak 7,1-14; 

2Sol 2,16-3,5 

Lk 19,1-10 

Všemohoucí a milosrdný Bože, dej nám sílu překonávat všechno, co 

se nám staví do cesty, ať ti můžeme bez vnitřních i vnějších překážek 

svobodně sloužit.  
 

Ž 17
Až procitnu, Hospodine,  

nasytím se pohledem na tebe. 
 Po11/11 Út12/11 St 13/11 Čt14/11 Pá 15/11 So 16/11 NE 17/11 

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

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

Dnes: *Je sbírka na potřeby farnosti a příští neděli na Charitu – k tomu bude dopis jejího 

ředitele. Všem děkujeme za dobrodiní a štědrost. Pán Bůh zaplať. 
* Vojta vyjíždí do Říma na národní pouť. Tato jistě neujde pozornosti TV Noe a možná i 
seriózním národním médiím. Vzpomeňme na všechny poutníky a děkujme za sv. Anežku. 
V týdnu: *všechna výuka náboženství bude v režii o. Radomíra. 
*Budou zveřejněny výsledky školních kol Bible a my. Dětem díky za jejich zájem a úsilí. 
 PO *o sv. Martinu je 1. den národní pouti. V 15h mají poutníci mši sv. v S.M. Maggiore. 
ÚT*na sv. Josafata připadá 2. den národní pouti. V 10:00 mše sv. u sv. Petra ve Vatikáně. 
Tento dne byla sv. Anežka Česká r. 1989 svatořečena sv. Janem Pavlem II. Proto je možné 
již dříve v neděli zakoupit její obrázek s modlitbou za 3Kč do kalendářové pokladničky. 
*Centrum pro rodinu Jitřenka pořádá z hranické fary lucerničkovou vycházku za sv. 
Martinem v 16:00. Nezapomeňte na lucerničky!  
ST*na sv. Anežku Českou je vrchol národní pouti, v 9h 
papežská audience a v 15h mše sv. v Lateránské bazilice. 
ČT*V městské knihovně Hranice -16h beseda s Bc.Petrou 
Škrdlíkovou o výchově hyperaktivních dětí. Vstup.100Kč 
SO – NE *V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze proběhnou pontifikální 
(biskupské) mše sv. v 10:00 na poděkování za 30 let svobody národa a sv. Anežku. 
Příští neděli: *Je den Bible, avšak sbírka na Charitu. Sbírka na Bible proběhne v prosinci. 

*V Drahotuších přijmeme mezi farníky novorozenou Kristýnu Bradovu z Milenova 

*V Partutovicích bude po mši svaté průvod k památníku republiky a položení věnce. 

*V Potštátě při mši sv. budou děkovat za 30 let svobody náboženské i občanské. 

*Ve Špičkách v 15:00 otec arcibiskup Jan požehná 4 nové zvony. 
 

Uděláme si živý betlém… v Drahotuších určitě  

A jak to tak bývá, nic není samo a všechno chce své. Scénář už se pomalu rýsuje a také se 

našlo několik ochotných lidí k aktivnímu zapojení. Rád bych oslovil i ty, kteří se běžně 

nehlásí a měli by možnost přispět svým dílem k naší větší vánoční radosti. Vojta  
 

Tady pár a tuto více – Boží lásky bez hranice! ►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. ►A paní Remešová Marie - o 15 let 

zde déle je. Její věk je požehnaným, Bohem správně darovaným. Ještě více bude 

k mání našich všeho dobra přání.o Radomír,Vojta,farníci i všichni na vás myslící 



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. Vojta 
 

Setkání katechetů k Bible a my a okresní kolo soutěže 

V PO 18.11. v 18:30 v CPR Jitřenka se sejdou hraničtí katecheté, aby připravili zázemí pro 

okresní kolo soutěže, které se bude konat ve ST 27.11. dopoledne v DDM Hranice. 

Finalisté soutěže si mohou prohlubovat témata: 4+5 Zázraky podle Markova evangelia, 6+7 

knihu Ester a 8+9 Petra, Jakuba a Jana v evangeliích a Skutcích apoštolů. Vojta 
 

Pozvánka na koncert v úterý 12.11. v 18:30 v sokolovně ve Spálově 

Zveme Vás na koncert Jardy Svobody - kapelník skupin Otcovy děti a Traband. Nyní hraje 

sólově za doprovodu harmonia. Podtext jeho písní je duchovní, často přímo či nepřímo 

využívá biblické obrazy a citáty. Jeho tvorbu můžete znát i z rádia Proglas. Jana Brhelová 
 

Adventní duchovní obnova  v sobotu 30. 11.v sokolovně v Paršovicích.  

Přednáší ThLic František Urban, Th.D. farář v Tovačově, přednáší na CMTF UP. Začátek 

v 8:30, ukončení mší sv. v 16h. Přihlášky v sakristii. nebo na: 

farasobechleby@seznam.cz Cena 150,-Kč o. Josef Červenka 
 

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

Pár, který přijde v lidovém kroji, obdrží malou pozornost. Hrají 

Faťamorgana a Okybača, vstupenky na faře v Lipníku po nedělní 

mši sv., v pohybovém studiu W-fit nebo u paní Gabriely Němčákové. Zve farnost Lipník 
 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc listopad 2019 

Modleme se za oběti násilí z řad křesťanů Etiopské pravoslavné církve Tewahedo.  

Papež František po své promluvě dne 3. listopadu 2019 velmi důrazně prosil: „Jsem 

zarmoucen násilím, jehož oběťmi jsou křesťané Etiopské pravoslavné církve Tewahedo. 

Vyjadřuji svoji blízkost této církvi a jejímu patriarchovi, drahému bratrovi, Abuna 

Matthiasovi, a prosím vás o modlitbu za oběti násilí v této zemi.“ 
 

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. 
 

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 
 

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

Program: 9:30 -15:00. Srdečně zveme všechny na tento seminář, který chce povzbudit 

všechny páry ve farnostech, aby se nebály naslouchat těm, kteří potřebují hovořit o svých 

každodenních těžkostech. Zveme i ty,kteří se věnují manželům a rodinám. Chce i takto 

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/ 
 

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

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

mailto:farasobechleby@seznam.cz
mailto:ces.prov@vincentky.cz
https://www.signaly.cz/xii-rocnik-mezinarodni-souteze
https://www.rodiny.cz/seminar-manzelum-nablizku-ii/
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


 

PŘÍŠTÍ NEDĚLI 17. 11. JE VE VŠECH FARNOSTECH SBÍRKA  

NA ARCIDIECÉZNÍ CHARITU 
Bratři a sestry, dovolte, abychom Vás oslovili kreolsky, tak jak mluví lidé na Haiti, v zemi, ve které 

Arcidiecézní Charita Olomouc také působí: „Men anpil chay pa lou“ (menanpil šaj pa lu), což Česky 

znamená: „Více rukou dělá břímě lehčím“. Každý člověk nemůže být pracovníkem nebo dobrovol-

níkem Charity, ale každý křesťan by měl mít na Charitě – milosrdném díle církve, svůj podíl. Každý 

podle svých možností. Také Vaše ruce, které přispějí příští neděli ve sbírce na Charitu, pomohou 

udělat lehčím břímě nejenom lidem na Haiti a Ukrajině, ale přispějí především k rozvoji a zkva-

litnění charitního díla v naší zemi. Bez Vaší pomoci se neobejdeme. Pán Bůh zaplať všem štědrým a 

ochotným dárcům. Budeme na vás pamatovat při mši svaté v kapli Božího milosrdenství na 

Arcidiecézní charitě Olomouc v každé úterý v 7.30 hod. Mons. Bohumír Vitásek, prezident  ACHO 
  

9.11.   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 

PO 
Sv. Martin 

Tourský 
    

Národní pouť do Říma,                                           

mše sv. 15:00 Sancta Maria Maggiore 
  

11.11.   Drahotuše 17:00 Za+rodinu Tománkovou a Keprdovou   

ÚT 
Sv. 

Josafat 
    

Národní pouť do Říma,                                 

mše sv. 10:00 Sv. Petr ve Vatikánu  
  

12.11.   Partutovice 17:00 Za+Jana Sohra a Miloslava Poláka   

  
Sv. 

Anežka  
    

Národní pouť do Říma - papežská audience 

9:00, mše sv. 15:00 Lateránská bazilika  
  

ST   Partutovice 17:00 
Za Marii Oravovou, manžela, syna, zetě a 

2rodiče 
  

13.11.   Drahotuše 18:30 Adorace   

ČT           

14.11.   Potštát 17:30     

PÁ           

15.11.   Drahotuše 17:00 Poděkování PB za vyslyšené prosby   

SO 
 

        

16.11.   Radíkov 17:00     

NE 
33. v 

mezidobí 
Drahotuše 8:00 Za kněze a povolání nových   

17.11. Na ACHO Partutovice 9:35 
Za Františka Vašinu, rodiče, bratry a 

rodinu Fojtíkovu 
  

  Den Bible Potštát 11:00 

Na poděkování za 30 let svobody 

náboženské i občanské a Boží požehnání 

pro naši vlast 

  

 


