
 Infolist 15.3. 2020, 3. neděle postní  
 farností Drahotuše,Partutovice,Potštát 
 

Ex 17,3-7; 

Řím 5, 1-8 

Jan 4,5-12 

 

Bože, studnice milosrdenství a dobroty, ty nám dáváš 

příležitost, abychom svou hříšnost léčili modlitbou, postem a 

štědrostí; pohleď, jak ve svědomí cítíme svou 

vinu a pokorně se z ní vyznáváme, ukaž na 

nás své veliké slitování, odpusť nám a 

pozvedni nás k sobě.  

 
Ž 95 

Kéž byste dnes uposlechli jeho 

hlasu! Nezatvrzujte svá srdce! 
 Po 16/3 Út 17/3 St 18/3 Čt 19/3 Pá 20/3 So 21/3 NE 22/3 SV.PŘIJÍMÁNÍ 

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

8:00 14; 17h 

Partutovice --- 17:00 17:00 --- --- 9:35 13:30 

Potštát --- --- --- 17:30 --- --- 11:00 12:00 

Dnes: *Platí opatření, které vydala vláda ČR v těchto dnech a naši biskupové upravili 

každý ve své diecézi podmínky pro jejich plnění. Prosíme, respektujme to a prosme 

v modlitbách za všechny zasažené, jak nás k tomu biskupové i Svatý otec vybízejí. 

*Biskupové nás do odvolání zprostili závazku přítomnosti na nedělní mši sv. 

Nedělní klid prožívejte v rodinách, je doporučena alespoň mše sv. skrze média. 

*Nebude udělována společně svátost pomazání nemocných.   

Bude v náhradním termínu zřejmě během velikonoční doby. 

*Svůj pastýřský list v této mimořádné situaci nám poslal otec arcibiskup Jan a 

biskupská konference: „…Zároveň zvu každého z vás k modlitbě. Připojme se k těm, 

kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za 

všechny nemocné, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění 

hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život 

věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná 

modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. …“ arcibiskup Jan 

*Výročí papeže Františka: může být též latinské ordinárium a papežská hymna. 

*Křížová cesta pro cyklisty v Milenově bude ve 14:30. Bude-li cyklistů více, než 30, 

bude třeba se rozdělit (ze zkušenosti to nepředpokládáme, bylo nás vždy pod tuto hranici) 

*Podávání eucharistie mimo mši bude takto:  Potštát 12:00; Partutovice 13:30 a 

Drahotuše 14:00 a 17:00. Nemocní mohou požádat o návštěvu kněze; bude vyhověno. 

*Svátost smíření a ostatní jsou na domluvě s knězem. Pohřby téměř bez omezení. 

*Předsíň kostela v Drahotuších je nyní otevřena 6:30-20:30, můžete kdykoliv přijít. 

*Aktuální informace o dění farností najdete na webu: https://www.farnostdrahotuse.cz/ 

*Za daných opatření jsou v kostelích vysušeny kropenky, křest si „nasucho“ připomeňte 

znamením kříže. Úkon pozdravení pokoje se vynechává; na Otčenáš navazuje Beránku… 

Mše svaté on-line denně z celé ČR (v NE téměř kdykoliv): https://www.mseonline.cz/ 

V týdnu: * Centrum pro rodinu Jitřenka zrušilo všechny běžné akce v tomto týdnu. 

Sledujte jejich web, dle projeveného zájmu budou nějaké náhradní akce.  

*Bohoslužby ve všední dny zatím budou, nicméně sledujte situaci, mění se teď často.  

https://www.farnostdrahotuse.cz/
https://www.mseonline.cz/


*Denně ve 20:00 se modlíme růženec v kostele v Drahotuších. Klidně přijďte. 

*Děti mohou s Vámi doma prožívat také cestu postní dobou, kterou nabídlo 

katechetické centrum: https://www.katechetiolomouc.cz/news/postni-aktivita-2020-

poznavanim-pisma-poznavam-krista/ Je rok Bible, nebojme se ji otevřít! 

ÚT *Žáci o.Radomíra budou mít v 9h na faře v Drahotuších náboženství.  

Po ní mohou zůstat na společné hry a soutěže cca do 11:45. 

*14:30 -cca 15:30 Vojta zve hlavně své žáky, ale klidně i další do 12 let na 

faru v D. k detektivní biblické hře.Spíše sportovní oblečení,asi budeme venku 

*Ohledně výuky žáků 1. – 3. tř. - Vojta též využije svého You tube a zveřejní na farních 

stránkách video hodinu náboženství. Doufá, že bude mít hodně lajků (aspoň 100). 

ST *Kněží se scházejí při děkanátní radě, tentokrát zřejmě v Soběchlebích. 

*Zatím nevíme, zda bude na faře v Drahotuších v 16:30 spolčátko. 

*V Partutovicích je předvečer Slavnosti sv. Josefa při mši sv. v 17:00. 

ČT*I s nekatolickými duchovními jsme pozváni do CČSH nad synagogu v Hranicích. 

*Hlavně je Slavnost sv. Josefa. Mše sv. je v 17:30 v Potštátě.  

PÁ *Bylo zrušeno ústřední kolo Bible a my v Olomouci, jedná se o náhradním termínu. 

SO * Pouť mužů ve Slavíči oficiálně není, i když je tam rádi přivítáme. Je v tyto dny 

totiž málo možností účasti na mši sv. V 17h mše sv. ke cti sv. Josefa je s nedělní platností.  

Příští neděli: *Je to neděle, která nám půlí půst, nazvaná „Laetare“ (veselte se!) a po 

prvním jarním dni o 4. postní neděli může oltář zdobit nějaká pěkná květina. 

*Možnost sv. přijímání bude zřejmě obdobně, jako neděli minulou. 

*Dá se předpokládat, že bude platit nadále výjimečný stav, proto upustíme i od misijního 

koláče. Dar na misie lze poslat na papežské misijní dílo; (www.missio.cz, 72540444/2700 

VS 840)  a koláč si můžete upéct doma společně v rodině a přispět na misie lze i jindy.  
 

Noc kostelů (pastorační rada Potštát – Drahotuše) 

Do konce března je třeba objednat potřebné materiály, proto je třeba se sejít. o.Rad. 
 

Srdečně Vás zveme na výstavu Biblí a modlitebních knih u Hašů v Jezernici č.p.119 
Postní doba nás vybízí k tomu, abychom se celým srdcem a celým životem vrátili k Pánu. 

Kde jinde čerpat sílu než z Písma svatého. Vždy SO+NE od 13:00-19:00 či dle telefonické 

domluvy 776 231 293. Pozvání platí stále. Zve rodina Hašova 

P.S. Po křížové cestě v Milenově tam můžeme zajet,je to domluveno. Vojta 
 

Božího požehnání třeba bez váhání. Přejeme bez virů, přijměte posilu: 
*Školy zavřeli, byť dvě 5 máme! Má je paní, z Potštátu ji známe! Alenu 

Krejčiříkovou oslovíme, skrovně přání projevíme: Ať s námi radostně 

prožívá, všeho dobrého užívá. *V tomto sama není, další se věk změní na 

70 - Bůh jí má rád. I jméno praví a též ji zdraví: Voldánová … slyší Bohu-

sláva! A když zpívá z kůru výše, Boží hlas k ní mluví tiše.  

*V Drahotuších Rybáře leží, pan Petr Pavlát stále je svěží. 50 let mu 

právě bylo, výročí papeže to prozradilo. Na přímluvu též sv. Tadeáše, apoštola, kéž stále 

ho baví Boží škola.                       *Všem přejí srdečně: o. Radomír, Vojta a farníci společně.  
 

Zasílání infolistu emailem 

Připomínám tuto možnost, stačí se nám ozvat na email – viz níže. o.Radomír 
 

 

 

www.farnostdrahotuse.cz; farka@home.mitranet.cz; fadrahotuse@ado.cz 

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

https://www.katechetiolomouc.cz/news/postni-aktivita-2020-poznavanim-pisma-poznavam-krista/
https://www.katechetiolomouc.cz/news/postni-aktivita-2020-poznavanim-pisma-poznavam-krista/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


 

 

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner se obrací k věřícím svým listem, jímž reaguje na 

aktuální situaci v souvislosti s šířením nemoci COVID-19. 

List arcibiskupa olomouckého věřícím 
Drazí bratři a sestry, 

spolu s biskupy Čech a Moravy jsme vydali společné prohlášení k současné situaci, kdy 

rozhodnutím ministra zdravotnictví se zakazují akce včetně náboženských shromáždění 

s účastí přesahující 100 osob. Menších shromáždění do 100 osob se omezení zatím netýká. 

V této situaci můžete splnit nedělní povinnost účasti na mši svaté i poslechem televizního 

či rádiového přenosu a svátečním klidem od práce. Kostely zůstanou otevřené a podle 

místních poměrů bude možné v některých hodinách přijmout svaté přijímání nejen v neděli, 

ale i ve všední dny. Využívejte i duchovní svaté přijímání, tedy při sledování mše svaté 

v rozhlase či televizi vyjádřete touhu po přijetí Krista a přivítejte ho ve svém srdci. Zajímejte se 

o konkrétní nabídky ve vašich farnostech. Některé farnosti mohou využít přenos mše svaté 

i prostřednictvím webkamery. 

Dokud bude mimořádná situace trvat, nebudeme používat svěcenou vodu 

v kropenkách a vynecháme pozdravení pokoje. U vstupu do kostela je vhodné 

umístit dezinfekční gely a vybídnout věřící k jejich užívání. Všechny, kteří mají projevy 

chřipky nebo nachlazení, prosím, aby z ohledu k jiným zůstali doma. Donášení svatého 

přijímání domů starým a nemocným lidem se neomezuje. Podobně jsou možné návštěvy 

kněží a nemocničních kaplanů v nemocnicích a domovech důchodců i přes zákaz 

návštěv, protože kaplani jsou považováni za personál. 

Zároveň vás prosím, abyste nepropadali žádné panice a epidemii strachu. Panika, která se 

šíří, vypovídá o strachu ze smrti a ztrátě Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti 

nebojí, protože věří v Ježíše, který řekl: „Já jsem vzkříšení a život, kdo věří ve mne, i kdyby 

zemřel, bude žít a žádný kdo žije a věří ve mne, neumře navěky“ (Jan 11,25-26). A když sídlí ve 

vás Duch toho, který z mrtvých vzkřísil Ježíše, pak ten, který z mrtvých vzkřísil Krista Ježíše, 

probudí k životu i vás“ (Řím 8,11). 

A křesťan přeci nepatří sám sobě, jeho život patří Kristu, který učí: „Kdo by chtěl svůj život 

zachránit, ztratí ho, kdo však svůj život pro mě a pro evangelium ztratí, zachrání ho“ (Mk 

8,35). Neriskujme zbytečně, buďme poslušnými občany, ale následujme svého 

Pána, který nás učí sloužit těm nejslabším s výhledem na věčný život. V dějinách máme 

mnoho světců, kteří obětovali své životy ve službě nemocným. Mimořádné těžkosti volají po 

mimořádné službě lásky. Myslete na svatou Matku Terezu. 

Zároveň zvu každého z vás k modlitbě. Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý 

večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné, za překonání 

strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, 

abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, 

abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, 

kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli 

mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojte aspoň modlitbou Otče 

náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem. 

S vděčností za zapojení se každému z vás žehná 
arcibiskup Jan 

Olomouc, 12. 3. 2020 

https://www.ado.cz/2020/03/09/prime-prenosy-bohosluzeb-od-9-do-15-brezna-2020/
https://www.ado.cz/2020/03/09/prime-prenosy-bohosluzeb-od-9-do-15-brezna-2020/


 

 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 
 



 

Pozvánky z Jitřenky – měsíční přehled (fara Hranice) 
 

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.“ 

 

Postní aktivita především pro školáky, ale nejen pro ně 

Jako obvykle využijeme nástěnku i domácí aktivity. Tentokrát jsou úkoly snadné, ale jsou 

pro děti starší. Mladším (1. stupeň) musí pomoci rodiče. Na týden mají list s modlitbou a 

veršem z Bible,který se mají snažit uvést do života a pak nalepit růžek z listu v kostele.o.R 
 

Pobožnosti křížové cesty 

*Drahotuše  i Partutovice –neděle 9h; Potštát –neděle 10:30 a ČT-SO v 17h 

*Pro cyklisty – neděle 15.3. ve 14:30 tentokrát po Milenově a blízkém okolí; 

u Sv. Anny v Drahotuších – na Velký pátek 10.4. v  9:00.  
 

Společné udílení svátosti nemocných 

Podle kalendáře je plánováno na neděli 15.3. K této svátosti je třeba před tím 

přijmout svát. smíření. Vhodný čas je i před mší sv. ve všední dny.  
 

Děkanátní setkání mládeže 

Bude spolu s děkanátem Valašské Meziříčí v Hranicích v sobotu 

4.4.; zázemím bude ZŠ Šromotovo Hranice. Mládež děkanátu 
 

Setkání fatimského apoštolátu v Hranicích 
 

*15:00 – korunka a růženec, 16:00 přednáška, 17:00 mše sv. s P. Pavlem Dokládalem, 

zasvěcení Panně Marii. Před a po mši sv. jistě bude i nabídka Pastýře. 

*Změny mší sv. k tomu: Po 2.3. v 17h v Partutovicích a v Út 3.3. v 7:40 v Drahotuších 
 

Postní kapky 2020  

Nabízíme možnost připojit se k postní aktivitě a stáhnout si každodenní krátké inspirace 

(zpytování svědomí, modlitba, biblický verš). K dispozici na webu: http://postnikapky.cz  

Pokud vám stačí SMS kapky, tak se podívejte zde: http://postnikapky.cz/sms-postni-kapky 
 

Okénko akcí pro ministranty 2020 aneb pozvánky arcidiecézní ministrantské rady 

*Ministrantský putovní tábor – PO 20.7. - ČT 23.7.Jeníkov u Hlinska – viz. minulý IL  

*Slavnosti v olomoucké katedrále: Zel. ČT 9.3. - 9:30 – mše sv. se svěcením olejů, 

Diecézní pouť k sv. Janu Sarkandrovi – SO 9.5. v 10:00, Svěcení kněží – SO 27.6. v 9:30, 

Svěcení jáhnů – SO 11.7. v 9:30, pouť k sv. Václavu – PO 28.9. v 10:00 a  na Velehradě 

národní pouť – NE 5.7. v 10:30. Zveme všechny ministranty i s jejich „uniformou“. 

*Svatováclavský pohár – florbalový turnaj: Olomouc 28.9. od 9:00 do 18:00 – 3 kategorie 

ministrantů. Ministrantské oblečení je povinné vybavení! do 23.9. P. Jan Berka 

*Arcidiecézní ministrantská pouť v Olomouci – 400 let od smrti sv. Jana Sarkandera 

Každé PO 8.30 Klub maminek 

ÚT 10.3. 17.00 Spolčo manželů 

ÚT 17.3. ? a 31. 3. 16.00 Benjamínek   

ÚT 24.3. 17.15 Biblické tance 

Každá ST 
8.30 
16.30 

Klub maminek 
Modlitby matek 

Každý ČT 17.15 Kurz efektiv. rodičovství 

PÁ 27.3. 16.45 Triduum MM –Kříž.cesta 

SO 28.3. 18.30 Triduum MM 

NE 29.3. 17.30 Triduum MM 

http://postnikapky.cz/
http://postnikapky.cz/sms-postni-kapky


SO 5.9. od 9:00 – 10:00 mše sv., 17:00 ukončení – www.ministranti.info 

*Akce v Rajnochovicích: *Setkání starších ministrantů nad 14 – „Zajeď na hlubinu – 

duchovní život ministranta“  víkend 13.-15.3. Přístav Rajnochovice, přihl. do 10.3.  

*Cross forse 2020 (vojenský víkend pro ministranty) 12. – 14.6. v TS Archa 

Rajnochovice archa.tym@gmail.com; http://archa.ado.cz/akce_archa/cross-force/ 

* Ministrantský tábor na Arše v Rajnochovicích - http://archa.ado.cz/tabory/ 

Max. 64 účastníků, 2.-8. třída, 3500 Kč, pořádá Sankander, z.s.  

*Pro mladé muže 17-40 „VIR / VIA“ v AKS Olomouc víkend 13.-15.3. – příprava na 

velikon. svátky a „hledáš své životní povolání“: 3. – 7. 8., www.knezskyseminar.cz/akce 

*Milí ministranti, sledujte ministrantský web – www.ministranti.info 

Srdečně zve P. Jiří Kupka, který má ministranty v olomoucké arcidiecézi na starost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ministranti.info/
mailto:archa.tym@gmail.com
http://archa.ado.cz/akce_archa/cross-force/
http://archa.ado.cz/tabory/
http://www.knezskyseminar.cz/akce
http://www.ministranti.info/

