
Infolist 5.4. 2020, Květná neděle  farností 
Drahotuše,Partutovice,Potštát 
 

Žehnání ratolestí 

Mt 21, 1-11 

1. čtení:Iz 50, 4-7 

2. čtení: Flp 2,6-11; 

Pašije 

Mt 26,14-27,66 

 

 

Všemohoucí, věčný Bože, tys 

nám poslal svého Syna: stal se 

člověkem, ponížil se a byl 

poslušný až k smrti kříže; dej, ať 

také my za všech okolností 

konáme tvou vůli, abychom tvého 

Syna následovali a měli účast na jeho vzkříšení.  
 

Ž 22Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil! 
  

Mše svaté jsou slaveny neveřejně! 

Po dobu omezení to prosím respektujte 

Mše sv. se po domluvě mohou 

zúčastnit 1-2 zástupci daného úmyslu. 

Naši biskupové nás uvolnili ze závazku 

fyzické přítomnosti na nedělní mši sv. 

po dobu nouzového stavu. Neveřejná 

mše je slavena „s 1či 2 přisluhujícími.“  

Pohřby: jen modlitby na hřbitově před 

uložením rakve. Zádušní mše sv. po 

domluvě s pozůstalými zřejmě až v 

„normální“ době. 
Dnes: *Mše sv. - neveřejná, bude 
slavena tentokrát v Potštátě, kde je i 
možnost svátosti smíření do 10:30  
*Je neděle Květná, začíná žehnáním ratolestí. Můžete donést ratolesti do kostela 
v Drahotuších do 8:00; budou vzaty k požehnání. Odpoledne budou k odebrání. 
*Níže budou zveřejněny úmysly mší sv., které budou neveřejně slaveny s o.Radomírem. 
Zatím však nevíme, kdy budou možné veřejné mše sv. 
*Za běžných okolností by se v Drahotuších a Partutovicích vyměňovaly lístky živého 
růžence. Vyměňovat se nyní nemohou, ale prosíme, modlete se o desátek dál. 
*Také měla být postní almužna. Díky všem, kteří nezapomněli na toto postní úsilí. 
Uchovejte pokladničky až do první veřejné mše svaté. 

NEDĚLNÍ CHVILKA RODINNÁ – BOHU ASPOŇ PŮL HODINA 
* Udělejte si, prosíme, na to čas. Když si v rodině zahrajete pašije, děti to výborně zabaví, 
možná víc, než sledovat mši svatou v televizi či na internetu. 
 

Neděl.videokázání pro děti https://www.youtube.com/watch?v=mPYzsgVdGTQ, postní akti-

vity, metodiky k neděli.Zaměřeno na srdce;14denní výzva https://www.katechetiolomouc.cz/ 
 

*Jak mohou vypadat velikonoce v rodině? Návrhy, jak prožít velikonoce v rodině 
přináší www.liturgie.cz  skrze videa na You tube: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY 
Videa z možnosti prožívání Zeleného čtvrtku, Velkého pátku i Bílé soboty stojí za 
shlédnutí a inspiraci. Třeba si můžete udělat slavnostní poslední večeři na Zelený čtvrtek. 

NE 5.4. 
Úmysl mše sv. 

z (v)Potštátu 9:00 Květná 

PO 6.4. z Drahotuš 18:00 Sv. týdne 

ÚT 7.4. Za farníky 18:00  

ST 8.4. z (v)Partutovic 18:00  

ČT 9.4. z Potštátu 19:00 Zelený 

PÁ 10.4. není mše sv. 15:00 Velký 

SO 11.4. není mše sv. --- Bílá 

NE 12.4. z Partutovic 
ráno 
4:30 

Velikonoční 
vigilie –  

Boží hod 

PO 13.4. z Drahotuš 9:00 Velikonoční 

Konkrétní úmysly – níže na webu 

https://www.youtube.com/watch?v=mPYzsgVdGTQ
https://www.katechetiolomouc.cz/
http://www.liturgie.cz/
https://www.youtube.com/playlist?list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY


V týdnu:  *Náboženství stále probíhá přes You tube (s odkazem na farní stránky), obecně 
vše na kanálu: https://www.youtube.com/user/vvrh  
*Svátost smíření před velikonocemi Možnost je ve ST 16:00 až 18:00 v Partutovicích za 
dodržení předpisů. V Drahotuších již možnosti byly po dva pátky, lze se ale individuálně 
domluvit s o.Radomírem. Biskupové vyzývají pro případ nouze vykonat alespoň osobní 
zpytování svědomí a úkon lítosti završit soukromým vyznáním v modlitbě. Přistoupit ke 
sv. smíření se má v době velikonoční a ta trvá až do 31.5. A tak doufejme. 
*Křížová cesta na Velký pátek Je to den velkého postu od masa i postu újmy. 
U Sv. Anny v Drahotuších bude v 9:00 jako každý rok, o. Radomír přijde – můžete jít 
společně s ním. Rodiny si též mohou udělat křížovou cestu samostatně např. podle 
Kancionálu 071-073. 
*Adorace na z Velkého pátku na Bílou sobotu: Adorace jsou povoleny, není však 
vhodné se shromažďovat. V předsíni kostela v Drahotuších bude rozpis na adorační 
služby, prosím, pište se – max. dvojice nebo rodina. Jako obvykle se počítá i s hasiči 
(v sobotu od 6:00 do 10:00) Adorace by probíhala od ukončení bohoslužby tj. od 16:00. 
*Velikonoční vigilie – proběhne v neděli nad ránem patrně ve 4:30 v soukromí podle 
instrukcí ke slavení letošních obřadů velikonočního třídenní.  

Milí věřící, bratři a sestry, 
až na výjimky nebude pro 

vás možné zúčastnit se 

vrcholu celého liturgického roku – slavení velikonoční 

vigilie. Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se 

velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po 

setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně 

vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této 

slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará 

velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a 

vydali tak svědectví, že Pán Ježíš je světlem našeho 

života, světlem, které nezná západu, jak o tom o 

Velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme. Děkujeme Vám, že se k této výzvě 

připojíte. Z celého srdce vám žehnáme. Čeští a moravští biskupové 3.4.2020 
Příští neděli: *otec arcibiskup Jan má pro nás velikonoční povzbuzení, které již několik 
dní máme na farních stránkách. V naší zemi i jinde ve světě budeme Velikonoce prožívat 
spíše v rodinách. V rodinách také, ať se žehnají velikonoční pokrmy. (viz níže) 
 

Adorační den farnosti Partutovice 

Bude v sobotu 25.4. I přes současnou situaci, adorační den bude. Bude-li ještě omezen 

pohyb osob a shromažďování, bude třeba chodit pouze v časech podle rozpisu těch, kteří 

se napíší (dvojice nebo rodina). Čas jsme zatím naplánovali od 11:00 do 18:00, poslední 

by mohli být na mši svaté, která adoraci ukončí. 
 

Svatý týden tady máme, rádi pozdravíme známé 
Zvláště všechny, kteří slaví, sic karanténu trpně tráví. Všichni to teď prožíváme,  
však křesťanskou radost máme. Aspoň přáním se povzbudíme,víru v Krista probudíme. 
*Zdeněk Jan Lehnert z Partutovic za krátkou dobu měl by slavit víc, 65 let je již čas 

zkušeností, kéž rozdává je vždy s radostí. V radosti a s modlitbami, moc jsme rádi, že je 

s námi. Za farnost se těšíme, tuto radost sdílíme. Vojta, 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.youtube.com/user/vvrh
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


Drahotuše - sv.Vavřinec; Partutovice - sv.Mikuláš; Potštát - sv. Bartoloměj                                                                                                             

 

Telefony: fara 581 616 139, o.Radomír 731 626 515 
 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB 

                    Sledujte www.farnostdrahotuse.cz 
                      

Mše svaté přes internet nebo televizi -   https://www.mseonline.cz/ 

Sv. přijímání  není aktuálně udělováno; využijte duchovní sv.přijímání-Kancionál 042 
 

 

NE 

5.4. 
Květná 

z Potštátu 9:00 Za* i +rodinu Košikovu a Šustekovu Pot 

Potštát 
 

Možnost svátosti smířením 10:30 
 

PO 

6.4. 

svatého 

týdne  
z Drahotuš 18:00 

Za rodinu Keprdovou a Tománkovou a 

DVO 
Dra  

ÚT 

7.4. 

svatého 

týdne  
z Potštátu 18:00 Za *i+ farníky  Dra 

ST 

8.4. 

svatého 

týdne 
Partutovice 

 
Možnost svátosti smíření od 16:00 

 

z Partutovic 18:00 
Za Oldřicha Oravu, rodiče z obou stran, 

švagra Josefa Tomka a rodiče Sklenkovy 
 Part 

ČT 

9.4. 
Zelený  z Potštátu 19:00 Za *i+ kněze z naší farnosti Dra  

PÁ 

10.4. 
Velký  

Drahotuše – 

Sv. Anna 

9:00 

15:00 

Křížová cesta (Velkopáteční obřady se slaví 

bez účasti lidu, mše sv. se tento den neslaví) 
Dra  

SO 

11.4. 
Bílá 

Drahotuše – 

far. kostel, 

Boží hrob 

do 

10:00 

Tento den není mše svatá, až vigilie velik. 

Adorace u Božího hrobu (soukromá- 

prosíme, zapisujte se!) 

Dra  

NE 

12.4. 

Boží hod 

Velikonoční 
z Partutovic 4:30 

Velikonoční vigilie Za + Jana Kandlera, 

rodiče z obou stran a bratra 
  

PO 

13.4. 

Velikonoční 

oktáv 
z Drahotuš 9:00 Prosba za dar zdraví Dra 

 

 

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


ÚT 

14.4.  
z Drahotuš 

 
Za *i+ členy živého růžence 

 

ST 

15.4. 

 

 
z Drahotuš 

 
Za farníky  19.4. 

ČT 

16.4. 

 
z Potštátu 

 
Za *i+ rodinu Karikovu a Spáčilovu 

 

PÁ 

17.4. 

 
z Drahotuš 

 

Za + Jiřinu a Ladislava Hašovy, * i + 

rodinu  

SO 

18.4.  
z Potštátu 

 

Za+Františka a Marii Kandlerovy, syna 

Josefa, vnuka Martina a * rodinu 
19.4. 

NE 

19.4. 

Neděle 

v oktávu vel. 
z Partutovic 

 

Za Bohuslava Šnajdárka, manželku,rodiče, 

sour.z obou stran, ochranu PM a * rodinu   

PO 

20.4.  
z Drahotuš 

 
Na poděkování za dar života 

 

ÚT 

21.4.  
z Partutovic 

 
Za Adolfa Brhela, manželku a DVO 

 

ST 

22.4.  
z Partutovic 

 
(psáno „obsazeno“) 

 

ČT 

23.4. 
Sv. Vojtěch z Potštátu 

 
Za Marii a Rajmunda Slámovy 26.4. 

PÁ 

24.4.  
z Drahotuš 

 
Za rodinu Těšíkovu 

 

SO 

25.4. 
Sv. Marek z Partutovic 

 

Adorační den Partutovice 11:00-18:00 

Za Žofii Janíčkovu, manžela, sour., vnučku, 

2 rodiče, Jana Klezlu, rodiče a bratra 

26.4. 

NE 

26.4. 

3. 

velikonoční 
z Drahotuš 

 

Za+Bohumila a Ludmilu Michálkovy a 

celou rodinu  

PO 

27.4.  
volno 

   

ÚT 

28.4.  
z Partutovic 

 
Za Jana Sohra a * rodinu 

 

ST 

29.4.  
za farníky 

 
Za farníky 

 

ČT 

30.4.  
z Potštátu 

 
Za Boží ochranu a pomoc pro * rodinu 

 

PÁ 

1.5.  
z Drahotuš 

 
Za vedení, zaměstnance a klienty Charity 

 

SO 

2.5.  
z Potštátu 

 

Za+ rodinu Passingerovu, Plíschkovu a + 

Karla Lehnerta a Jiřího Vlka  

NE 

3.5.  

z Drahotuš a 

Partutovic  

Za *i+ členy SDH okrsku Drahotuše a 

Střítež nad Ludinou  

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



Podle Mt 21, 1 - 11 Slavný vjezd do Jeruzaléma  

Pán Ježíš šel se svými učedníky do Jeruzaléma. Když přišli k jedné vesnici, která už byla 

blízko Jeruzaléma, poslal Pán Ježíš dva učedníky do té vesnice. Řekl jim: „Ve vesnici 

najdete uvázané oslátko. Odvažte ho a přiveďte ke mně.“ Učedníci šli a přivedli oslátko k 

Pánu Ježíši. Pán Ježíš si na něj sedl a jel na něm do Jeruzaléma. Kolem cesty stálo mnoho 

lidí. Vítali Pána Ježíše, prostírali mu na cestu své pláště, mávali mu zelenými větvičkami a 

volali: „Sláva!“  
 

Pašije podle Mt 26, 14 - 27, 66 Pán Ježíš za nás zemřel na kříži  

V Jeruzalémě žili také někteří lidé, kteří neměli Pána Ježíše rádi. Ti se domluvili a jednou 

v noci pro něj poslali vojáky. Vojáci Pána Ježíše zavřeli do vězení. Mezitím ti zlí lidé 

přesvědčili obyvatele Jeruzaléma, že Pán Ježíš není žádný král, kterému by se mělo volat 

sláva. Místo toho chtěli Pána Ježíše ukřižovat. Ráno přivedli vojáci Pána Ježíše před 

Piláta. Pilát dal Pána Ježíše nejprve zbičovat. Lidé, kteří u toho byli, ale stále křičeli: 

„Ukřižuj ho! Na kříž s ním!“ Pilát jim tedy nakonec vyhověl a dal Pána Ježíše přibít na 

kříž. Vojáci Pána Ježíše odvedli na nedaleký kopec. Tam postavili kříž a Pána Ježíše na něj 

přibili. Lidé, kteří stáli kolem, se Pánu Ježíši posmívali. Pán Ježíš musel na kříži hrozně 

trpět, ale z lásky k nám to všechno vydržel. Nakonec zavřel oči a zemřel. Když mrtvé tělo 

Pána Ježíše sundali z kříže, položili ho do hrobu a vchod do hrobu zavalili velkým 

kamenem.   

1) Připravme místo: Je dobré věnovat přípravě pozornost a vyzdobit místo podobně jako 
sváteční stůl: hezký ubrus, svíce, kříž, Bible, ve které je založené místo, které budeme číst. 
Také tužky a papíry na psaní či kreslení, papírky s přímluvami, několikrát texty čtení (viz 
dále). Každý krok modlitby lze proložit písničkou (kytara, klavír, flétna či hlas). Lze i 
on-line písně: https://kancional.cz/ 
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne-18370 
  

2) Začínáme: Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny nebo 
maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:   
  

P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Na začátku bohoslužby si obvykle 
připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za 
odpuštění:  
P: Smiluj se nad námi, Pane, Ostatní: Hřešili jsme proti tobě. P: Ukaž nám, Pane, své 
milosrdenství. Ostatní: A dej nám svou spásu. Všichni: Amen.  
P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi svojí 
ochranou.  Všichni: Amen.  
  

3) Čteme z Písma svatého:  P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a 
poprosme Boha, aby nás učinil vnímavými k tomuto textu.  
Někdo z přítomných hezky přečte 1. čtení nebo evangelium z příslušné neděle (viz zde: 
https://www.vira.cz/nedelni-liturgie ). Je možné přečíst nebo i zazpívat příslušný žalm.  
  

Nyní zopakujeme s malými dětmi příběh, který jsme slyšeli. Následně jim rozdáme 
papíry a zadáme jim, aby příběh nakreslili. Lze hledat inspiraci pro úkol dětem i zde: 
https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/ nebo zde: 
http://www.kanan.cz/ 
 

4) Společně prosíme (a děkujeme): Následuje modlitba proseb. Lze ji v této podobě 
volně proložit i poděkováním za vše dobré, co nám Bůh dává. P: Nyní připojíme modlitbu 
proseb. Můžeme vyjít z textu, který se četl. Za každou prosbou se připojí jednoduché 
zvolání „Amen“. Můžeme využít připravené prosby: https://www.pastorace.cz/primluvy 
 

https://kancional.cz/
https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/krestanske-pisne-18370
https://www.vira.cz/nedelni-liturgie
https://deti.vira.cz/kalendar/nedele-pracovni-listy/cyklus-a-doba-postni/
http://www.kanan.cz/
https://www.pastorace.cz/primluvy


5) Modlitba Otčenáš: Po přímluvách se společně chytneme za ruce a pomodlíme se 
modlitbu Páně. Připojíme pak vzájemně pozdrav pokoje: P: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. 
Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj také mít my a dávat ho i druhým. Proto se navzájem 
pozdravme pozdravením pokoje.  
  

6) Požehnání: P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání: Dej nám Bože 
své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. Všichni: Amen. 
Tatínek a maminka mohou každému z dětí udělat křížek na čelo.   
  

P: Dobrořečme Pánu. Všichni: Bohu díky. 

*Petr a Jaroslava Jahnovy své manželské sliby obnoví. 45 let společné domácnosti, pojí 

je jistě mnoho ctností. V Potštátě život naplňují, radostí mnohé obdařují.  

 
Velikonoční povzbuzení o. arcibiskupa Jana 
Drazí bratři a sestry, 
dnes, kdy píši tyto řádky, nevím, jak se bude situace vyvíjet, jestli budeme slavit Velikonoce 
společně a bude se číst můj pozdrav. V tyto mimořádné dny se situace rychle mění a my jsme 
odkázáni spíše na rychlé vzkazy  prostřednictvím e-mailu. Těším se na chvíli, kdy Vás budu 
zvát ke společnému děkování Bohu. 
Dnes prosím: Vezměme tuto situaci tak, že nás rozšířenou nemocí zastavil sám Bůh, a ptejme 
se, co nám tím chce říci. Zastavil naši činnost a vnutil nám pracovní klid k soukromým 
duchovním cvičením a samotu, abychom si udělali čas na Boha a vychutnali si jeho 
přítomnost. 
Už ve Starém zákoně řekl Hospodin lidem mnohokrát, že nestojí o jejich dary, ale že chce je 
samotné. Dnes zastavil naši činnost a my těžko neseme například zákazy veřejných 
bohoslužeb. Chybí nám svátosti. Nechce nám tím Bůh říct, že od nás chce, abychom přestali s 
pouhým zvykem či plněním povinností? Abychom, až to bude možné, chodili na bohoslužby 
daleko častěji? Abychom přestali žít pro sebe a podle sebe, že od nás čeká úplné darování 
sebe Bohu? To nepřeháním. Darování se Bohu není jen pro kněze a řeholnice. Jde o odpověď 
pokřtěných na jeho dar nám. On za nás už přece život dal, když zemřel na kříži! 
Co znamená vzdát se sebe? Nemá Bůh právo chtít, abychom se svobodně zřekli svých názorů 
a postojů, kritik a hádání, a pokorně přijali Boží slovo do našich skutků ve vší jeho náročnosti 
a sjednocování se v lásce s těmi, které pověřil, aby mohl být novým způsobem přítomen mezi 
námi? Zakusíme-li přítomnost Zmrtvýchvstalého uprostřed nás, když budeme v jeho jménu – 
v jeho lásce, prožijeme pravé Velikonoce a vítězný Kristus se dá poznat i mnoha lidem kolem 
nás. 
Současná situace ukazuje, jak svět bez lásky snadno propadá strachu, který se šíří jako 
pandemie a ochromuje život. Mysleme na biblické: Láska zahání strach. Otevírat se Bohu a 
nechat Boha milovat skrze nás je nejjistější cestou 
k vítězství nad strachem z nemoci i ze smrti samotné. Jestli se víra projevuje láskou, pak 
skutky lásky posilují velikonoční víru. Čím štědřejší budeme ve skutcích lásky, tím víc 
vyrosteme ve víře. 
Každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, která vyrostla z Kristova vítězství i v nás 
samých a všem ze srdce žehnám.                                                                                   Arcibiskup Jan 
 


