
Infolist 3.5. 2020, 5. neděle velikonoční   
farností Drahotuše,Partutovice,Potštát 
 

Sk 6,1-7 

1Petr 2,4-9 

Jan 14,1-12 

 

 

Všemohoucí, věčný Bože, stále v nás posiluj 
účinky velikonočního tajemství, ať ti, které jsi 

obnovil svátostí křtu, pod tvou ochranou 
a s tvou pomocí přinášejí hojné plody 

a dosáhnou radostí věčného života.  
Ž 33

 Ať spočine na nás, Hospodine, tvé 

milosrdenství, jak doufáme v tebe.  
 

 Po 11/5 Út 12/5 St 13/5 Čt 14/5 Pá 15/5 So 16/5 NE 17/5 

Drahotuše 18:00 --- 18:30ADORACE --- 18:00 Středolesí 
18:00 

8:00 

Partutovice --- 17:30 17:30 --- --- 9:35 

Potštát --- --- --- 8:30 --- --- 11:00 

Dnes: *Díky a Boží požehnání všem, kteří se zapojili do adoračního dne v Potštátě. 

*Je Svátek matek. Nezapomeňte na nějaké překvapení pro maminky a babičky.  

Naposled je mše sv. v Drahotuších u sv.Anny  

V týdnu: PO * Od dneška může být na mši 

svaté až 100 lidí +kněz a veškerý„personál“.   

Stále je ale třeba být opatřeni rouškou a dodr-

žovat rozestupy. Kropenky jsou stále suché. 

*Kdo tomu nevěří, ať si přečte citaci 

z minulého Infolistu. Tam to má černé na 

bílém přímo od kardinála Dominika Duky.  

*Pomalu se ve většině kostelů tak pořad 

bohoslužeb dostane trochu do „normálu.“   

*Na náboženství na faře v Drahotuších se sejdou starší ve 14:30, mladší v 15:55 a 

v 16:30 k dětské májové pobožnosti (ta je ve stejnou dobu i ve středu).  

ÚT *Na náboženství u fary v Partutovicích se sejdou mladší v 15:45  

a starší v 16:00 a společně také na dětské májové pobožnosti v 16:40.  

ST*Dopoledne kněží mají po delší době společnou děkanátní radu. 

*Lze slavit památku Panny Marie Fatimské, výročí 103 let od zjevení. 

ČT *Je svátek sv. Matěje, apoštola. Mše sv. v Potštátě se budou slavit již ráno v 8:30. 

*K náboženství a májové v Potštátě se sejdeme podle bližší domluvy. 

SO * Je svátek sv. Jana Nepomuckého. Mše sv. ve Středolesí bude již ze 6. velikonoční 

neděle. Srdečně bychom rádi pozvali početné rodiny, protože jinak se nás tam schází málo. 

Příští neděle: *Proběhne sbírka na potřeby farnosti. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. 

*Mše sv. se již vrátí co do času a místa: 8:00 Drahotuše; 9:35 Partutovice a 11:00 Potštát 

*Pokud nenastane změna, měl by skončit v ČR nouzový stav. Avšak důležitá 

epidemiologická opatření budou nadále platit. Třeba školy jsou pro děti ještě zavřené. 

*Je patrné, že se odkládá farní den v Partutovicích. Pomalu bude na čase začít plánovat 

Noc kostelů, Boží Tělo a farní den v Drahotuších. Další z kalendáře je bez nutností porad. 
 

Májové pobožnosti – úpravy: v Milenově se scházejí NE+PO+ST+PÁ v 18:00 



Poděkování všem, kteří se starali i o výzdobu kostela 

Po celou dobu „opuštěnosti kostelů“ bylo vidět, že neztratily na své kráse. Žádná květinka  

neuvadla a velikonoční výzdoba se taky zvládla a také spousta mimořádností, jako např. 

mše sv. u sv. Anny. Díky moc všem, kteří v tom byli aktivní. Vypadá to, že jsme na konci 

nouzového stavu a pomalu se může obnovit dřívější pořádek i v úklidových skupinkách. 
 

Blahopřání je tu k mání – přejme všem hojnost požehnání 

Když zní z kůru v Potštátě hlasy, i v 7. desítce má mnoho krásy - paní  

Marie Jeklová, ať krásu životní zachová. Svým zpěvem Boha oslavuje,  

ať to též životem naplňuje. Nepřejeme jen kvůli matrice, patří ji pěkná  

kytice – o. Radomír i farníci přijdou ji popřát s tou kyticí. 
 

Obrázek archanděla Rafaela s modlitbou (v kostelích za 5 Kč) 

O archanděli Rafaeli se dozvíte víc četbou knihy Tobiáš. Je patronem nemocných. 
 

Pokladničky postní almužny lze přinést do kostelů již 17. 5. Případně 24.5. 
 

Velikonoční svátost smíření  v Drahotuších bude v neděli 24.5 v 16h. 
 

Společné pomazání nemocných bude v našich farních kostelích 7.6. o.Radomír 
 

Noc kostelů plánovaná v okolí  

Černotín - https://www.nockostelu.cz/kostel/1675/   

Drahotuše,Husův sbor - www.nockostelu.cz/kostel/8123/ 

Libavá, St.Voda - https://www.nockostelu.cz/kostel/8142/  

Sv. Kopeček u Ol. - https://www.nockostelu.cz/kostel/64/ 

Vítkov,Nanebevzetí P.M. - www.nockostelu.cz/kostel/6006/  

Měl by být i Potštát a Drahotuše, sv. Vavřinec. Není Lipník 

ani Hranice; naopak Přerov-všechny kostely,celkem zatím 944 nabídek.www.nockostelu.cz 
 

Na úterý 12. 5. připadá Mezinárodní den zdravotních sester 

Česká biskupská konference se na základě prosby ministra zdravotnictví připojuje k oslavě 

Mezinárodního dne zdravotních sester a v úterý 12. května se ve 12.00 hodin po dobu cca 

1 minuty rozezní zvony na kostelních věžích jako poděkování Bohu za ustupující pandemii 

a na poděkování zdravotnímu personálu, zvláště zdravotním sestrám, za obětavé nasazení 

v náročné službě lásky nemocným. Prosíme tímto duchovní správce, aby toto zvonění ve 

farnostech zajistili. P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK 
 

V letošním roce si připomínáme 400 let od mučednické smrti sv. Jana Sarkandra.  

*Na místě jeho mučednické smrti, v jemu zasvěcené kapli na olomouckém Hradě, se proto 

až do prosince 17. V měsíci slaví mše sv.;  v 15:00 tam bude i příští neděli pro 100 osob. 
www.ado.cz/2020/01/13/vyroci-sv-jana-sarkandra-si-lide-pripominaji-bohosluzbami-v-miste-jeho-umuceni/  

*Klement Maria Hofbauer  (200 let od úmrtí) „euro“redemptorista, patron pekařů, zakla-

datel klášterů. Silný růžencem působil na prostý lid i na intelektuály. Je výraznou osobností 

i politické Evropy – ovlivnil Vídeňský kongres a zapříčinil zrušení josefínských dekretů,  
 

Zámkem od Apolla po Marsya: Prohlídka, jaká tu ještě nebyla – a hned tak nebude 

Neopakovatelnou příležitost prohlédnout si téměř celý zámek jinak, než je obvyklé, 

připravila Správa Arcibiskupského zámku v Kroměříži. Návštěvníci si budou moci projít 

expozice svým vlastním tempem a nahlédnout i do zákoutí, kterými se běžně neprovází. 
www.ado.cz/2020/05/07/zamkem-od-apolla-po-marsya-prohlidka-jaka-tu-jeste-nebyla-a-hned-tak-nebude/  
 
 

 

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.nockostelu.cz/kostel/1675/
http://www.nockostelu.cz/kostel/8123/
https://www.nockostelu.cz/kostel/8142/
https://www.nockostelu.cz/kostel/64/
http://www.nockostelu.cz/kostel/6006/
http://www.nockostelu.cz/
http://www.ado.cz/2020/01/13/vyroci-sv-jana-sarkandra-si-lide-pripominaji-bohosluzbami-v-miste-jeho-umuceni/
http://www.ado.cz/2020/05/07/zamkem-od-apolla-po-marsya-prohlidka-jaka-tu-jeste-nebyla-a-hned-tak-nebude/
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


    Milenov 18:00 
  

  
5. 

velikonoční 
Potštát 7:45 

Za Ludmilu a Vladimíra Šnajdrovy 

a * rodinu 

NE 

10.5. 
Svátek matek Partutovice 8:45 

Za+Zdenku Bláhovou, 

manžela,syna a rodiče z obou stran 

    
Drahotuše –  

Sv. Anna 
10:00 Za farníky 

PO 

11.5. 

Mší sv. se již 

smí účastnit 

100 osob 
Drahotuše 18:00 

Za *i+ rodinu Pelcovu, Šváčkovu a 

Skalickou 

ÚT 

12.5. 
  Partutovice 17:30 

Za P. Josefa Hymra, slečnu 

Pavlasovou a P. Františka Adamce 

ST 

13.5. 

Panna Maria 

Fatimská 
Partutovice 17:30   

    Drahotuše 18:30 ADORACE 

ČT 

14.5. 

Sv. Matěj, 

apoštol 
Potštát 8:30 Za farníky 

PÁ 

15.5. 
  Drahotuše 18:00   

SO 

16.5. 

Sv. Jan 

Nepomucký 
Středolesí 18:00 

  

  
6. 

velikonoční 
Drahotuše  8:00 Za *i+členy živého růžence 

NE 

17.5. 

Sbírka na 

potřeby 

farnosti 
Partutovice 9:35 Za Marii Šustkovou, manžela a zetě 

    Potštát 11:00 Za * a + rodinu Foltasovu 

 
 
 
 
 

 



Pohledem do kalendáře 

SO 9.5. – Adorační den farnosti Potštát – beze změn;  

NE 17.5. – Farní den Partutovice – nevíme, asi se odloží – dle domluvy;  

NE 24.5. – Kovářov – pouť k Panně Marii Pomocné – bude pobožnost ve 14:30;  

NE 31.5. – Drahotuše MAMAZAS – bude dle plánu v 16:00; 

PÁ 5.6. – Noc kostelů Drahotuše a Potštát – je odložena na 12.6., k tomu snad víc PR. 

NE 7.6. – Boňkov – pouť k Nejsvětější Trojici – pobožnost bude ve 14:30 

NE 14.6. – Boží Tělo Drahotuše a Potštát – zachová se podle plánu 

PÁ 19.6. – Potštátské slavnosti – podle vyjádření Města Potštát 

NE 21.6. – Lipná – pouť ke sv. Janu Křtiteli – pravidelná mše sv. v 11:00 

NE 21.6. – Drahotuše – farní den – od 14:00 – projedná se na  PR. 

NE 28.6. – Kyžlířov – pouť k Navštívení Panny Marie – pobožnost bude ve 14:30 
  

Noc kostelů bude i letos – posouvá se na pátek 12. června 2020 

Dle aktuálního plánu uvolňování omezení souvisejících s epidemií koronaviru bude možné 

přivítat příznivce Noci kostelů v omezenější míře. Když už nic jiné, nabídne návštěvníkům 

krásu a vznešenost chrámových prostor, soukromou nebo skupinovou prohlídku a ticho k 

modlitbě i poděkování. A to přece není málo. Otevřený kostel je znamení naděje pro 

všechny. Díky Vám všem, kteří do toho půjdete. Lubomír Nágl, koordinátor 
 

 

Milí přátelé 

 

každá doba nese svá specifika.  

Tato přináší mimo jiná a možná méně příjemná i možnosti poslechnout si ze záznamu i zajímavé 

přednášky.  

 

Pokud byste měli chuť tak tady dvě nabídky. Zvláště tu první doporučuji rodičům dětí, je to 

dost podnětné a vede k zamýšlení se nad potřebami dětí dnes. 

Přikládám ještě dopis papeže Františka k měsíci květnu a růženci, asi to většina z nás už 

dělá, tak aspoň budetevědět, že papež tomu přikládá význam též :-) 

 

 

Myslím navás a děkuji za šechny podněty a zamyšlení od vás, nebojenpopis toho jak se vám daří. 

Cítím se vám tak blíž a věřím, že se nám už po sobě navzájem stýská. 

Opatrujte se  naviděnou! 

 Marcela 

 

Petr Pöthe: Domácí karanténa - výhody a rizika (záznam - 27.4.2020) 

 

MUDr. Peter Pöthe je vystudovaný lékař. Věnuje se psychoterapeutické práci s dětmi, 

dospívajícími a jejich rodiči. Pomáhá traumatizovaným dětem a rodičům v uprchlických táborech. 

Podílí se na tvorbě zákonů na ochranu dětí, pravidelně přednáší, vede výcviky dětské 

psychoterapie v rámci a publikuje. V letošním roce mu vyšla kniha Síla nevysloveného - příběhy 

z psychoterapie dětí a dospívajících   

 

https://www.youtube.com/watch?v=hCb2CNKamXQ&feature=youtu.be  

 

Další: 

 

Rozhovory ve třech <https://www.fortna.eu/rozhovory-ve-trech>  

 

Sociální děloha a sociální porod 

 

4 hodinové rozhovory kdykoli ke shlédnutí 

 

Ludmila Trapková - Vladislav Chvála, Marek Herman 

 

Pojmy sociální děloha a sociální porod jsou unikátní metaforou pro pochopení toho, co se děje 

při výchově dětí v rodině. Oba pojmy vzniky v autorské dílně rodinných terapeutů Lída Trapková 

https://www.youtube.com/watch?v=hCb2CNKamXQ&feature=youtu.be
https://www.fortna.eu/rozhovory-ve-trech


& Vladislav Chvála a jsou jedním z úžasných výsledků jejich téměř třicetileté spolupráce, 

během které se setkali s tisíci rodinami.   

 

https://www.fortna.eu/rozhovory-ve-trech   

 

 

 

Přeji dobré 

  <https://docs.google.com/uc?export=download&id=1vBpCd65WBu-S7HGwuEk_6YCk0xUwxoj6&revid=0B7-

O6CMBPkh5Z0x6c0dYQ2hCdmxVWVdGWUVsd2ZZQ1hGRk1BPQ>  

 

 

Marcela Řezníčková 

Centrum pro rodinný život 

Biskupské nám. 2 

Olomouc 

779 00 

tel 587 405 251 

 

https://www.fortna.eu/rozhovory-ve-trech
https://docs.google.com/uc?export=download&id=1vBpCd65WBu-S7HGwuEk_6YCk0xUwxoj6&revid=0B7-O6CMBPkh5Z0x6c0dYQ2hCdmxVWVdGWUVsd2ZZQ1hGRk1BPQ
https://docs.google.com/uc?export=download&id=1vBpCd65WBu-S7HGwuEk_6YCk0xUwxoj6&revid=0B7-O6CMBPkh5Z0x6c0dYQ2hCdmxVWVdGWUVsd2ZZQ1hGRk1BPQ


 


