
Infolist 16.2. 2020, 6. neděle v mezidobí  (Sv. Valentin) 
farností Drahotuše,Partutovice,Potštát 
 

Sir 15,16-21;  

1Kor 2, 6-10 

Mt 5,17-37 

 

 

Všemohoucí, věčný Bože, Tys posiloval svatého Valentina, aby byl 

ochoten vydat i svůj život v boji za spravedlnost; na jeho přímluvu 

dej i nám sílu, abychom z lásky k Tobě snášeli všechny obtíže, věrně 

plnili Tvou vůli a dosáhli věčného života. 

Ž 119 Blaze těm, kdo kráčejí 

v zákoně Hospodinově. 
Bože, ty přebýváš v těch, kdo mají čisté a upřímné 

srdce;  dej nám svou milost, ať žijeme tak, abychom 

byli tvým důstojným příbytkem.  

 Po 17/2 Út 18/2 St 19/2 Čt 20/2 Pá 21/2 So 22/2 NE 23/2 

Drahotuše 17:00 --- 18:30AD --- 17:00 Slavíč 17:00 8:00 

Partutovice --- 17:00 17:00 --- --- 10:00 svatební 9:35 

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

Dnes: *Sbírka na potřeby farnosti. Za vaše dary Pán Bůh zaplať! 

* Po mši sv. v Drahotuších se krátce zastavíme v modlitbě u oltáře sv. Valentina.  

*Také zveme jménem Jitřenky na sv. Valentina do všechovického kostela ve 14:30 

k obnově manželských slibů a v 15h na tamní faře k posezení. 

*Aby sv. Valentina nebylo málo, pořádají pouť manželů a zamilovaných v Paršovicích – 

14:30 růženec, 15:00 mše sv. s P. Lukášem Engelmannem, modlitba u oltáře sv. Valentina 

a přednáška „Závislosti ve vztazích“, pohoštění na faře. Zve o. Josef a farníci z Paršovic. 

*Dozvíte se výsledky hospodaření farností a v Partutovicích složí slib ekonom. rada. 

V týdnu: *Bude přichystán rozpis bohoslužeb na příští měsíc. Kdo si ještě chcete zapsat 

mši sv., využijte příležitost. 

PO *V drahotušském kostele na mši sv. bude více lidí, protože se setká společenství 

Cursilla. Po mši sv. jste všichni zváni na Ultreyu do místnosti místního osadního výboru. 

Nebojte se cizích slov, tam při pohoštění vám je všechny rádi vysvětlí. 

ÚT*18:00 na faře v Hranicích se sejdou katecheté ke svému jednání. 

ST *9:30 na faře v Hranicích se sejde děkanátní rada. 

*Je před mší sv. pro děti a v 16:30 bude v Drahotuších na faře spolčátko. 

*CPRJitřenka nabízí Cestu manželů v 17:00 od hranického Arboreta. 

PÁ * Začínají dětem jarní prázdniny, naposledy je tu nabídka Sněženek: TS Archa 

v Rajnochovicích 24.-28.2. za 900 Kč. http://archa.ado.cz/akce_archa/snezenky-4-prerov/ 

SO *Velká příležitost pro koledníky a jejich doprovod si v hranické plovárně pod vlajkou 

Charity zaplavat od 7:30 do 8:45 za 10Kč. V jiné dny a jiný čas je to podstatně dražší. 

Příští neděli: *Je mše svatá pro děti. To neznamená, že nemohou přijít dospělí, ale děti 

(samozřejmě i rodiče) se mohou přiblížit oltáři a budou tak blíže Pánu Ježíši. 

*Včera byl Stolec sv. Petra a teď je sbírka „Haléř sv. Petra.“ Haléře nám však již zrušili, 

přesto buďme k sv. otci dární tak, abychom byli i radostní, jak připomíná sv. Pavel. 

*Nejen děti, ale všichni si rádi připomeneme, že Petr dneška sídlí v Římě a společnou 

církevní řečí je latina – budeme tedy zpívat latinské ordinarium. 
 

http://archa.ado.cz/akce_archa/snezenky-4-prerov/


Z Partutovic obec spojená s farností pronesou projev svojí vděčnosti 

Paní Alena a pan Kandler Jiří na svoje výročí radostí září. 45 let jsou jedním tělem, k tomu 

jim rádi všichni teď přejem. Třeba když obec Jiřímu ležela u nohou, manželka byla mu 

zajisté oporou. Manželské pouto krásně je pojí, kéž dobrá víra všechno zlé zhojí. Toto snad 

a ještě mnohé víc přejí farníci a občané Partutovic. 

 

Zpívaná korunka k Božímu milosrdenství v Partutovicích 

V den, který se v kalendáři nachází jen 1x za 4 roky, tedy v SO 29.2. v 19:00 se sejde ve 

farním kostele sv. Mikuláše v Partutovicích mládež děkanátu a může se k nim kdokoli 

přidat. Po společné modlitbě bude „chvilka“ posezení na vytopené faře. Mládež děkanátu  
 

Bible a my – celostátní kolo soutěže 
Nastala nám kapacitní změna, že postoupí pouze vítěz okresního kola a další 
dva jsou náhradníci za prvního. „Smyslem soutěže je zprostředkovat žákům a 
studentům bohatství, které tato nejrozšířenější a nejpřekládanější kniha na 

světě představuje, její hodnoty literární, kulturní, mravní i duchovní, a tímto 
způsobem upozornit na její aktuálnost i v dnešní době.“ V min.ročníku se soutěže 

zúčastnilo téměř 6,5 tis. žáků z 200 ZŠ či SŠ v ČR. Od nás se na 3. místě umístil Martin 
Haitl z Partutovic a bude-li moci reprezentovat okres Přerov, připraví si Ježíšovy zázraky 
z Markova evangelia a trochu větší biblický přehled. Celostátní kolo se koná na CMTF 
UP v Olomouci v PÁ 20.3. Za tým hranických katechetů Vojta   
 

Ministrantský putovní tábor PO 20.7. - ČT 23.7. 

Letos budeme objevovat krásu Vysočiny. Navštívíme Mor. Třebovou,  

Slavkovice (Boží milosrdenství), Kutnou Horu, Zelenou Horu  

a Devět skal (nejvyšší horu Vysočiny). Ubytování v Jeníkově u Hlinska.  

Tábor je pro hochy od 4. třídy. P. Martin Vévoda, Vojta a spol. 
 

Seminář Poselství křesťanských Velikonoc  

pro všechny stávající i nové lektory „Vstupy do škol s náboženskými tématy“. Program - 

velikonoční příběh den po dni s využitím hudebních ukázek. Na závěr možnosti jak to 

realizovat v prostorách kostela ÚT25. 2. v sále kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc od 

15.30 do 18h. Mgr. Helena Polcrová, Centrum pro školy; polcrova.helena@ado.cz 
 

Noc kostelů 2020 

Je registrovaný již 1. kostel – husitský v Drahotuších: https://nockostelu.cz/kostel/8123/ 

Také v Potštátě mají mj. místní Noc kostelů připomenutou v Potštátském zpravodaji. Ještě 

je skoro 4 měsíce času do PÁ 5.6., ale přípravy jsou už v plném proudu. 
 

Nedělní účast 375 tisíc lidí.  

Katolická církev zveřejnila výsledek podzimní ankety mezi účastníky nedělních 

bohoslužeb. Podle ní v ČR z toho pětinu tvoří mladí do 20 let. Z Katolického týdeníku 
 

 „Haléř sv. Petra“  
Koncem 8. st. začali obyvatelé Anglie posílat papeži každoroční příspěvek a tento zvyk se 
postupně rozšířil do celé Evropy. Tradici formálně stvrdil Pius IX. v r.1871 encyklikou 
Saepe Venerabilis. Petrův haléř se ve farnostech po celém světě vybírá v neděli kolem 
svátku Stolce sv. Petra (22. února). O použití vybrané částky rozhoduje Svatý otec. 
 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc únor  

Za všechny zasvěcené, aby zdrojem jejich činnosti bylo srdce hořící pro Pána. 
 

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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