
       Infolist 1.3. 2020, 1. neděle postní  
        farností Drahotuše,Partutovice,Potštát 
 

Gn 2, 7 – 9. 3, 1 - 7; 

Řím 5, 12 - 19;  

Mt 4, 1 - 11 

 

 

Všemohoucí Bože, ty nám dáváš milost, abychom se 40 dní připravovali 

na Velikonoce; prosíme tě, ať v postní době hlouběji pronikneme do 

tajemství Kristova vykupitelského díla a stále opravdověji z něho žijeme. 

Ž 51 
Smiluj se, Pane, 

neboť jsme zhřešili 
 Po 2/3 Út 3/3 St 4/3 Čt 5/3 Pá 6/3 So 7/3 NE 8/3 

Drahotuše --- 7:40 18:30AD --- 17:00 Velká 17:00 8:00 

Partutovice 17:00 Hranice 
17:00 

17:00 --- --- --- 9:35 

Potštát --- --- 17:30 --- --- 11:00 

Haléř sv. Petra: Drahotuše 7,1; Potštát 3,1; Partutovice 4. Pán Bůh zaplať. 
Dnes: *Je 1. postní. Kdo nebyl ve středu na popelci, bude na zač. mše sv. 
Byli jsme potěšeni, že na zahájení postu všechny farnosti okolo Partutovic 
uspořádaly pouť a naplnily tamní kostel. Může to být dobrá tradice. 
*Bude čten pastýřský list našeho otce arcibiskupa. Je nejen pozváním 
k prožívání postní doby a připomenutím výročí mučednické smrti sv. Jana 

Sarkandera a jeho svatořečení, nabízí také praktické i ekologické výzvy – též zemědělci a 
zahrádkáři si přijdou na své. Jako vždycky jeho znění najdete na webu farnosti. 
*Mimochodem, již před 7 lety jsme předpovídali, že jednou dojde k tomuto kroku v celé 
arcidiecézi, vizte zprávy ze Společenského večera farností z Velké 2013: 
https://www.youtube.com/watch?v=HN2BJ0dTnsk 
*Stejně tak bude na webu i poselství nemocným pro postní dobu a velikonoce. 

*V Partutovicích přijme křest novorozený Hubert Jan Podešva 

 *Po mši sv. v Partutovicích ještě přejdeme k misijnímu kříži  

a společně se pomodlíme k získání plnomocných odpustků. 

V týdnu: *Je 1.týden v měsíci návštěvy nemocných s udílením  

svátosti pomazání nemocných, adorace po mši sv. 

*V rámci přípravy na pomazání nemocných ve všední dny před  

bohoslužbami bude možnost svátosti smíření. Využijte toho. 

PO *v Partutovicích mimořádně mše sv. místo ÚT a Drahotuš. 

*Modlitební společenství na faře v Drahotuších – až příští týden – 9.3. 

ÚT *v Drahotuších mše sv. v 7:40, odpoledne od 15:00 jste zváni do Hranic na setkání 

fatimského apoštolátu - korunka k BM a růženec, 16:00 přednáška P. Pavla Dokládala a 

17:00 mše sv. a zasvěcení Panně Marii. Ctěme Pannu Marii, jak má uctívána být. 

ST *16:30 – spolčátko na faře v Drahotuších. Příští mše sv. pro děti bude v neděli 29.3. 

ČT *CPR Jitřenka zve na hranickou faru v 17:15 rodiče ke kurzu efektivního rodičovství. 

PÁ *Farnost Černotín zve na večer chval v 18:00 ve farním kostele sv. Cyrila a Metoděje. 
  

Společenský večer farnosti Partutovice – est post 

Abych nezapomněl, že po poděkování je dobré říci také výsledek. Že byl skutečně spole-

čenský – to jsme asi prožili všichni, organizátoři i účastníci. A tak je dobré potvrdit, že 

finančně ani po všech doplatcích nebyl ztrátový –přesněji to uvedu osobně v ohláškách.o.R 

https://www.youtube.com/watch?v=HN2BJ0dTnsk


I když postní dobu máme, potštátské oslavence známe 
Popelcem zahájeno naše postu snažení, sic v Potštátě 2 lidem (ST) překazila 
slavení. Dnes už je neděle a půst není třeba, tak můžem slavit víc, než jen 
kouskem chleba. Paní Jana Silná z Kovářova je, k 70 mnoho lidí jí jistě 
popřeje. My se rádi připojíme, s modlitbou to propojíme. Adéla Tkaná 
mládím ještě září, již s malým Vašíkem, radostně se tváří. Ať i farnost 
potštátská v lásce Boží roste, za to milí farníci, při modlitbě proste.   
 

Nový zvon sv. Josefa na drahotušské zvonici poprvé „lehce“ zazvonil 

Zatím je jen provizorně nainstalováno lano. Ve čtvrtek 27.2. zvonil za + Stanislava Radu.  
 

Pouť mužů ke sv. Josefovi ve Slavíči – SO 21.3. v 17:00 

Zvu muže z našich tří farností. Zároveň od nich čekám mimo zapojení do 

liturgie i kreativní podněty k přípravě programu před či po mši sv. o.Rad. 
 

Sv. Hostýn z domova 
Máte-li internet, lze sledovat on-line všechny bohoslužby v bazilice dle 
jejich časů, růženec denně 18:45 na: http://bazilika.nwt.cz/ J. Voldánová 
 

Pozvánky z Jitřenky  
*ČT 2.4. od 17.30 – seminář pro ženy s Mgr.I.Smékalovou. Prosím, hlaste se mailem. 
*Víkend pro matku a dceru v Bezuchově od 24. do 26.4. Vhodný věk dcery od 10let. 
Cena za osobu 1200Kč. Můžete se již přihlašovat.  
* Termíny příměstských táborů:13.-17.7. Drahotuše; 24. – 28. 8. Ústí. Mgr.M.Kaňovská 
 

Duchovní cvičení pro kostelníky a akolyty otevřené také pro všechny věřící 
„Blízko posvátnému“ – vede P. Pavel Hofírek PÁ 13. – NE 15.3. v exercičním domě 
Stojanov na Velehradě. Cena osobu/pobyt  je na 2L pokoji bez přísl. 970,- Kč, 1L bez 
přísl. 1.070,- Kč, na 2L s přísl. 1.230,- Kč a na 1L s přísl. 1.330,- Kč. www.stojanov.cz 
 

Mezinárodní eucharistický kongres 2020 v Budapešti 
Na základě rozhodnutí a pověření ČBK vám předáváme první informace o jeho konání 
13.–20. 9., kterému bude 10.–12. 9. předcházet Teologické sympozium v Ostřihomi. Na 
základě pověření ČBK a pod vedením delegáta pro eucharistické kongresy Mons. Jana 
Vokála projednáváme společně se sekcí mládeže ČBK nejvhodnější varianty účasti ve 
spolupráci se Slovenskem. Po Národ. eucharistickém kongresu 2015, je MEK v Budapešti 
mimořádnou příležitostí vytvořit společenství ve spojení s celou Církví. Mons. P.Dokládal 
 

Nabídka ubytování pro studenty vysokých škol v Olomouci 
Arcibiskupský kněžský seminář v Olomouci nabízí ubytování vysokoškolským studentům 
všech fakult Univerzity Palackého. Cílem je kromě bydlení v centru města nabídnout 
prostředí pro společné rozvíjení života z víry. Více informací o jednotlivých kolejích 
najdou zájemci na webu: www.kolejeaks.cz P. ThLic. Pavel Stuška, PhD., rektor AKS 
 

7. výročí zvolení papeže Františka – pozvání na mši svatou v úterý 24.3. v 17h 
V katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze bude sloužena mše sv. Ap. nuncius v ČR 
arcibiskup Charles D. Balvo srdečně zve k účasti na této bohoslužbě kněze, řeholníky, ře-
holnice a věřící. Zároveň prosí o modlitbu za Petrova nástupce. Vzhledem k bezpečnostní 
kontrole při vstupu do areálu Pražského hradu je dobré si nechat určitou časovou rezervu. 
 

Časopisy Zprávy z Medugorje a Regina vydávané dr. Mráčkem v nakladatel.Vérité  
vydávají nepravdivé a zavádějící informace o životě církve a její nauce, zakazuji tyto 
časopisy nabízet v kostelích. To se týká i knih jimi vydávaných a nabízených. Arcib. Jan 

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://bazilika.nwt.cz/
http://www.stojanov.cz/
http://www.kolejeaks.cz/
http://farka.antiochia.cz/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


 PASTÝŘSKÝ LIST PRO PRVNÍ NEDĚLI POSTNÍ 2020  
 

 

Drazí bratři a  sestry,  
 

vstupujeme do postní doby, která je letos něčím mimořádná. V těchto dnech si 

připomeneme svatého Jana Sarkandra, kněze naší diecéze, který právě v  postní 

době před čtyřmi sty lety vydal mimořádné svědectví věrnosti Kristu, jehož oslavil 

mučednickou smrtí. V květnu to bude 25 let od chvíle, kdy svatý papež Jan Pavel 

II. navštívil Olomouc a zde blahoslaveného Jana slavnostně zapsal do seznamu 

svatých.  

 

Upřímně Vás zvu k  návštěvě kaple vybudované nad jeho mučírnou, kde je 

dochovaný skřipec, na němž byl mučený, či do katedrály, kde jsou uchovávány 

jeho ostatky, a k tichému rozjímání o jeho odkazu.  

 

Byl bych však velmi rád, kdybychom nezůstali jen u rozjímání či liturgické oslavy, 

ale kdybychom odpověděli na jeho poselství velmi prakticky. Mučedník 

zpovědního tajemství nás zve k novému objevu svátosti smíření, která přináší 

vnitřní uzdravení, a pokoj těm, kteří se pokorně a s důvěrou otevřou působení Boží 

milosti, kteří odevzdají Božímu milosrdenství všechna svá provinění a duchovní 

zranění. Využijme postní doby k dobré zpovědi a pamatujme, že plody této 

svátosti velmi závisí na naší přípravě. Nebojme se věnovat přípravě na zpověď 

hodně energie a času, aby naše duchovní uzdravení mělo větší trvání.  

 

Jan Sarkander je příkladem věrnosti modlitbě. Nepřestal se modlit ani v krutých 

bolestech mučení. Když vykloubené ruce nemohly obracet listy modlitební knihy, 

dělal to jazykem. Najděme si v postní době více času na každodenní rozhovor 

s Bohem v modlitbě. Objevíme nový zdroj vnitřní síly a pokoje. Svatý Jan 

zachránil město Holešov před nepřátelskými vojsky, když jim vyšel vstříc 

s průvodem, v jehož čele nesl v monstranci Krista přítomného pod způsobou 

chleba. Eucharistický Kristus přebývá ve všech svatostáncích našich kostelů. 

Přicházejme na adoraci s podobnou vírou, že Kristus v eucharistii může zachránit 

každou naši obec. V naší diecézi je nepřetržitá adorace. Každý den v roce se 

adoruje v některém z našich kostelů. Někde je ovšem hodně zkrácená. Najděte 

odvahu prodloužit tyto adorace na celý den až do pozdního večera, když už ne do 

noci. Kde je farníků málo, pozvěte si na pomoc věřící z okolí. Adorace je mocným 

lékem na nemoci naší doby. Už svatý Julián Eymard říkal, že tato doba je nemocná 

proto, že neadoruje. Pokorné klečení před svatostánkem učí správnému vidění 

a moudrosti. Rozhovor s Ježíšem zbavuje samoty. Zbožné uctívání je prvním 

vyjádřením naší víry, říká kardinál Sarah. Mějme odvahu klečet před svatostánkem 

a můžeme počítat se záchranou světa.  



Svatý Jan se stal mučedníkem pro věrnost katolické církvi. Naše věrnost církvi 

vyžaduje poslušnost k současnému papeži. Papež František dává mnoho silných 

výzev. Vezměme si jako úkol pro postní dobu aspoň jednu z nich: výzvu ke 

skromnému životu a ochraně životního prostředí, které je Božím darem. Přírodu 

nám svěřil Bůh. Dovolil nám ji užívat, ale máme ji i řádně spravovat a jednou se 

z toho budeme před ním zodpovídat.  

 

Současný styl života je velmi nákladný a k přírodě bezohledný. Žádný z nás není 

tak mocný, aby mohl ukončit ničení přírody, ale každý z nás může k nápravě 

přispět, když bude žít skromněji a šetrněji, tolik nenakupovat a nevyhazovat, méně 

jezdit autem a létat letadlem, více chodit pěšky či na kole, zbytečně nesvítit 

a netopit, šetřit vodou, poctivě třídit odpad a nevyhazovat žádné jídlo. I to všechno 

může být projevem naší zbožnosti, naší úcty k dílu Božího stvoření, naší 

zodpovědnosti před Bohem.  

 

Víme, že betonování a asfaltování velkých ploch, které donedávna sloužily jako 

pole, přispívá k oteplování a vysychání krajiny, že naopak by krajině mohlo 

pomoci sázení stromů. Proto Vás zvu ke společnému dílu. Vysázejme na farní 

zahrady ovocné stromy. Vysaďme v diecézi tisíc stromů. Jsou farnosti, kde je 

mnoho věřících, ale zahradu nemají. Jinde je jich málo a mají zahrady velké, sami 

na jejich obdělání nestačí. Spojte své síly a pomozte si navzájem nejen 

s vysazováním, ale i s dalším pěstováním a jednou i sklízením a zpracováním. 

Vím, že nákup ovoce v obchodě je pohodlnější, ale společná práce pomáhá 

budovat živé společenství, dětem pomáhá zakoušet realitu a navykat na práci 

i zodpovědnost. Sklizené plody vytváří příležitost k dobrým skutkům. Navíc 

v situaci, kdy postupně končí státní příspěvek na provoz církví, musí všechny 

farnosti hledat cestu k hospodářské samostatnosti. Toto může být malý, ale 

důležitý krůček. Nejde o podnikání, ale o společný život farní rodiny, v níž 

jednotliví členové ušetří, když nekoupí ovoce či ovocné výrobky v obchodě, ale 

vezmou si je ze zahrady za dobrovolný příspěvek na kostel.  

 

Drazí přátelé, nebojte se, že je těch praktických úkolů mnoho. Jen modlitba 

a skromný způsob života jsou úkolem pro každý den. Dobrá příprava na zpověď je 

úkolem na postní dobu. Adorační den máte jednou za rok. Sázení stromů je služba 

další generaci. S vděčností za Vaši spolupráci na obnově světa každému z Vás ze 

srdce žehná  

 

Arcibiskup Jan 
 

 

 



POSELSTVÍ NEMOCNÝM POSTNÍ DOBA A VELIKONOCE 2020 
 

Milí přátelé,  

nedávno mně při náhodném setkání jedna žena připomněla, že myšlenka, kterou 

jsem vyslovil při kázání cca před 20 lety, ji stále oslovuje a pomáhá jí v těžkých 

životních situacích. Rád bych se s touto myšlenkou podělil  

 i s Vámi.  

 

Když jsem po primici vybaloval dárky, které jsem při této příležitosti dostal, 

vytáhl jsem z jednoho balíčku kousek smotané látky. Když jsem ji roztáhl, civěly 

z ní na mne barevné nitky, které z látky vystupovaly a zase se tam vracely. Co to 

má znamenat? Ten dárek nedával vůbec žádný smysl. A pak mne napadlo: obrať 

to. Když jsem látku obrátil, zatajil se mi dech. Byl na ní vyšitý nádherný obraz 

Poslední večeře. Té hostiny, na které Pán Ježíš vytvořil apoštolům krásné prostředí 

upřímného přátelství a daroval se jim i nám pod podobou chleba a vína.  

 

Také v našem životě jsou situace, které nechápeme, nemají žádný smysl, ptáme se, 

proč, proč to, Bože, dopouštíš? Zvláště v době dlouhodobé nemoci a ve stáří se 

takto někdy ptáme. My vidíme náš život z rubu. Bůh jej vidí z líce. My vidíme 

změť něčeho nevysvětlitelného, on vidí, že náš život i naše utrpení smysl má 

a někam směřuje. Věřím tomu, že směřuje do Božího domova, do krásného 

rodinného společenství, kam nás Bůh všechny zve. A co s utrpením, které přes 

veškerou lékařskou péči zůstává a kterému nerozumíme? Hodně záleží na 

vztazích, které máme s lidmi kolem nás, záleží i na postoji, který k naší životní 

situaci zaujmeme. Žena, která onemocněla rakovinou, měla syna a dceru, kteří 

měli zařízený roční studijní pobyt v cizině. Uvědomila si, že kdyby jim o své 

nemoci řekla, oba by zůstali s ní. Neřekla nic, umožnila jim studium v zahraničí 

a tento postoj jí v nemoci dal smysl.  

 

Přeji a vyprošuji Vám dozrávání k takovým životním postojům, zvláště ke vztahu 

přátelství s Pánem Ježíšem ve víře, že v ničem nejsme sami, ale on, který prožil 

utrpení v nejvyšší míře, nenechal se jím zlomit, je s námi a dovede dát smysl 

i tomu, v čem my žádný smysl nevidíme.  

Mons. Bohumír Vitásek, biskupský delegát pro pastoraci nemocných 

 

Drazí nemocní, milí přátelé,  

zpravidla to bývá takřka překvapení, jak rychle po době vánoční následují 

Velikonoce se svou vážnou předehrou – dobou postní. Prorok Izaiáš, jehož jsem 

zmínil v poselství vánočním, má svoje důležité místo i ve velikonočním tajemství. 

S pohledem upřeným do daleké budoucnosti říká o Kristu: „A přece on nesl naše 

utrpení, obtížil se našimi bolestmi…“ Iz 53,4  



Vždy znovu a znovu smíme žasnout, že Bůh ve své lásce k člověku zvolil právě 

cestu vlastního utrpení, aby napravil a vyvážil hřích člověka. Když se zamyslíme 

nad všemi válečnými konflikty lidských dějin, nad nesmírným utrpením milionů a  

milionů lidí, způsobených marxistickou ideologií v komunistickém i nacistickém 

provedení, tak vidíme, že jedině Bůh sám, který své oběti z lásky mohl dát svým 

božstvím ten potřebný nekonečný rozměr, že tedy jedině Bůh mohl vyvážit tíhu 

lidské viny; jedině Bůh sám „musel“ zaplatit za lidský hřích, měla-li spravedlnost 

zůstat spravedlností. Všechno to zlo působili totiž lidé lidem. Proto říká prorok: 

„on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi…“ Je velmi pozoruhodné, co říká 

v této souvislosti sv. Pavel v listu Římanům v 5. kapitole. „Jako se totiž celé 

množství stalo neposlušností jednoho člověka hříšníky (Adam – dědičný hřích), 

tak zase poslušností jednoho, se celé množství stane spravedlivými.“ (Ježíš, 

poslušný až k smrti na kříži) Toto Boží slovo vypovídá o lidské jednotě – jen kvůli 

ní má smysl oběť za jiné.  

 

V Adamovi jsme tedy všichni zhřešili, s ním tedy trpíme spravedlivě. Jsme však 

spojeni i s Kristem. V něm a s ním trpíme i křivdy. Stíhají nás tresty ne vždy za 

provinění vlastní, ale za zlobu jiných. Toto tajemství Adama a  Krista se však 

opakuje a znovu prožívá denně, ve společnosti lidí, s kterými žijeme. Soužití 

s jinými je možné jenom proto, že řadě křivd odpovídá řada odpuštění. Jak je 

dobře, když člověk dokáže odpustit křivdu hned na začátku, než se rozvine dalším 

umocňováním z obou stran. Už známý spisovatel Tolstoj napsal: „Neudusíš-li 

jiskru, požár neuhasíš.“  

 

Snad nám toto naše zamyšlení má pomoci objevit další hluboký rozměr mše sv., 

která je právě zpřítomněním velikonočního tajemství – totiž tajemství Kristova 

utrpení a smrti, z níž vzešlo jeho zmrtvýchvstání. A my všichni pokřtění jsme 

pozváni, abychom, poněvadž tvoříme jedno tajemné tělo Kristovo, abychom měli 

účast i na jeho utrpení, i na slávě vzkříšení.  

 

Tyto věci jsem promýšlel, i díky knize Otčenáš od pana kardinála Tomáše 

Špidlíka, během své nemoci, která mne na více než měsíc vyřadila z veřejné 

biskupské služby. Uvědomoval jsem si skrze vlastní zkušenost, že trpělivě snášet 

tíhu nemoci a bolesti není méně než kázat a sloužit u oltáře. Obojí je totiž plnění 

vůle Boží, na níž jediné záleží.  

 

Chci ale i tentokrát poděkovat jménem nás všech biskupů za Vaše modlitby 

a trpělivě snášená utrpení – tím vším pracujeme na společném díle. Kéž nás 

všechny ty letošní velikonoční svátky posunou hlouběji do nitra tohoto tajemství, 

abychom celý svůj život mohli více prožívat skrze Něho, s Ním a v Něm.  

+ Antonín Basler, olomoucký pomocný biskup 



 

POSTNÍ ALMUŽNA 2020 

KDO SE MODLÍ, AŤ SE POSTÍ. KDO SE POSTÍ, AŤ JE MILOSRDNÝ 

Ve středu 26. února na Popeleční středu začne postní období. I letos máme možnost se 

v této době připravit na Velikonoce aktivitou „Postní almužna“. Mons. Bohumír Vitásek, 

prezident ACHO k letošnímu ročníku píše: „V postní době nejde v první řadě o půst. Půst 

je jen jedním z prostředků k něčemu důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano, hlavní náplní 

postní doby není bezduchý půst a odříkání! Ale obrácení se k Někomu, kdo mi chce 

nabídnout více, než to, čím právě žiji. Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, 

předpokládá, že je třeba se od něčeho jiného odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout 

něco většího, musím odložit to, co v nich může překážet. V tom je podstata neustálého 

rozlišování kudy nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás dobré. Moudrost církve 

předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě obrácení: půst, modlitbu, 

almužnu a smíření. Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a 

kudy se má ubírat jeho život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, 

aktivit…) a to, čeho se zřekl, poskytuje potřebným – což je podstatou almužny. Smíření 

pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě. Takže neváhejme a 

užijme pomůcku zvanou postní almužna ke svému obracení se k Bohu.“ To, co ušetříme 

postem, můžeme ve finančním vyjádření vhodit do „postničky“ a po skončení postní doby 

předat k využití pro potřebné.“  

 

K  prožití postní doby vám na každý týden nabízíme větu z nedělní liturgie: 

1. neděle postní  „Buďme pevní ve zkoušce: naší silou je Kristova láska.“  

2. neděle postní  „Sešli své světlo a svou věrnost: ty ať mě vedou a přivedou na tvou 

svatou horu a do tvých stanů.“  

3. neděle postní  „Bože, ty jsi můj Bůh… má duše po tobě žízní.“ 

4. neděle postní „U tebe je pramen života, v tvé záři vidíme světlo.“ 

 


