
Infolist farností  Drahotuše, Partutovice a  Potštát            
14.6. 2020, Sl. Těla a Krve Páně   
 

Dt 8,2-3.14-16; 1Kor 10,16-17; Jan 6,51-58 

 

 

Pane Ježíši Kriste, tys za nás obětoval své tělo a krev a ve 
svátosti oltářní zůstáváš mezi námi; dej, ať slavíme 
památku tvého umučení s takovou úctou, aby nám účast na 
tvé oběti stále přinášela ovoce vykoupení. 

Ž 147
 Jeruzaléme, oslavuj Hospodina! 

 Po 15/6 Út 16/6 St 17/6 Čt 18/6 Pá 19/6 So 20/6 NE 21/6 

Drahotuše 18:00 Sv. 
Hostýn 
11:15 

18:30AD. --- 18:00 Radíkov 
17:00 

8:00 
Partutovice --- 17:30 --- Loučka 

19:30 

9:35 

Potštát --- --- 8:00 --- Lipná 11:00 

Dnes: *Byla by 11. neděle v mezidobí, ny však slavíme Boží Tělo.  
*V Drahotuších po mši svaté vyjde průvod ke 4 oltářům za 
doprovodu Partutovjanky. Děkujeme všem, kteří se zapojí.  
*V Potštátě bude mše sv. v 10:30 v kostele P. Marie. Po mši sv. 
adorace a průvod jen v kostele s následným požehnáním městu (Urbi) 
*Farníci z Partutovic přijali pozvání na Boží Tělo do Potštátu. 

V týdnu: *Připravuje se farní den v Drahotuších, na který jste zváni příští neděli. 
PO * Děti dostanou v posledním náboženství bližší informace a přihlášky se 
souhlasem rodičů k výletu do Spálova ve středu 24.6. 
*Po mši sv. v Drahotuších předposlední modlitební společenství. 
ÚT *Kněží mají na Sv. Hostýně spolu s našimi biskupy pouť za vlastní posvěcení. 
Společná mše sv. je v 11:15, mimořádně nebude mše sv. ani v Partutovicích. 
*Také se chystá příměstský tábor CPR Jitřenky pro Drahotuše a Ústí. 
ST *Poslední školní náboženství v Partutovicích 13:15, je poslední příležitost 
rozhodnout, co dáme dětem na vysvědčení, aby se mohly více těšit na příští školní rok. 
ČT* Ekumenické setkání duchovních na katolické faře v Drahotuších. Domluví se 
společná bohoslužba v Husově sboru, která bude ve ČT 2.7. v 17:00.  
*Náboženství v Potštátě již nebude. 
PÁ *Církev slaví Nejsvětější srdce Ježíšovo, proto se upouští od sebezáporu či postu. 
*Škoda, že město Potštát si odpustilo slavnosti, nemáme kam jít na kolotoče.  
SO *V 9:00 v katedrále v Brně budou vysvěceni jáhnové. Kvůli omezení do 500 osob, 
se mohou účastnit jen kněží a ti, kteří dostali pozvánku, ostatní se mohou podívat na: 
https://www.youtube.com/watch?v=WnIYeikxvUI&feature=youtu.be V Olomouci až 11.7. 
Příští neděli: *Budeme slavit sv. Jana Křtitele v Lipné. Mše svatá je v 11h. Kdo přijede 
do Potštátu k zavřenému kostelu, pokračujte ještě 5 km. Kolotoče a aj. sice nenabídneme 
(to asi až v Drahotuších), ale narození světce připomene, že již za 6 měsíců budou vánoce! 

*V Drahotuších se sejdeme odpoledne k farnímu dni, abychom se vzájemně 
poveselili. Jídla a pití všeho druhu, když přinesete dobroty, tak to bude ještě 
pestřejší, taky trochu hudby, nějaké to lezení nebo točení na kolotoči, 
rodičovské zaměstnání dětí při hrách, možná pohádka. Nebojte se přijít. 
*Sbírka při mši svaté bude věnována na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať. 

 

Kněžské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v sobotu 27. 6. v 9.30  
z rukou otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera tito jáhni: Mgr. Hovád Josef  (Říkovice) 
Mgr. Maštera Milan (Vyškov) Mgr. Radoch Vojtěch (Ostrožská Lhota) ACO 

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


Díky všem, kteří připravovali a zúčastnili se Noci kostelů v Drahotuších i Potštátě 
V Drahotuších byla Noc kostelů velkým dílem spolupráce mezi námi katolíky a církví 
husitskou, v Potštátě se dali dohromady farníci, aby ukázali bohatství farnosti, které mají i 
v krásných kostelích zděděných po předcích. Zde se zvláště Noc kostelů vydařila, přijelo 
tam také dost lidí i z větší dálky a též i významná delegace z Partutovic. o. Radomír, Vojta 

 

I o Božím Těle přáti budem směle: opět Partutovice budou přáti nejvíce  
*Paní Brichtová Anastázie 80 let tu s námi žije.Do obchodu blízko má, do kos-
tela dále,po Božích cestách,ať vedena je stále.Cesty Boží vedou přece bezpeč-
ně, o to více můžeme přáti všechno dobré srdečně. * Z Kandlerova rodu paní 
Anna za tuto milost chválí Pána. A 70 let přímo k dnešní slavnosti, aby Pán ji 

daroval i mnoho radosti. Zakončeme tato přání: Ať jim Pán dá požehnání!  V., o.R., farníci 
 

Studentská mše v Loučce – PÁ v 19:30 - po koronaviru nás zve mládež děkanátu  
Jako hosta na téma biřmování pozvali P. Jiřího Šůstka, kaplana z Rajnochovic. Kostel tam 

je malý, 500 lidí se nevejde, proto přijďte včas s rouškou a slušným oděním, jakožto i 

ryzím srdcem, když se zrovna slaví Nejsvětější Srdce Ježíšovo. Kája a Mája(napsal Vojta) 
 

Pořad pro děti – živě na TV NOE každé pondělí ve 14:00 - Ovečky 
Můžete se podívat i na záznam: https://www.tvnoe.cz/porad/28275-ovecky-eucharistie 
V pořadu jsou i soutěže, do kterých se můžete zapojit. Trvá asi 30 min. Pořad má výborný 
scénář. , Ovečky jsou spíše pro mladší školní věk.Někteří prý už i něco vyhráli. Teď bude 
na pořadu společenství církve: https://www.tvnoe.cz/porad/28377-ovecky-spolecenstvi-
cirkve-farnost-dieceze . Starší děti z Drahotuš to stihnou i s náboženstvím, i když těsně a to 
i věkem Díky za tip od paní Jarmily Voldánové a omlouvám se, že se nevešel už do 
minulého čísla Infolistu (čímž prosím o příp. příspěvky jako vždy do PÁ dopoledne). Vojta 
 
 

Národní pouť na Velehradě v NE 5. 7. se konat bude, 

ale…vzhledem k situaci po pandemii s jistým omezením. 

Hlavní mše sv. pravděpodobně na nádvoří v 10.30 a bude 

přenášena Českou televizí a ČR. Pouť bude bez zábav-

ných programů a prodejních stánků. Uskuteční se i Večer 

lidí dobré vůle s koncertem. P. Josef Čunek, SJ, farář 
 

 

Letos – na kole po Česku 2 nabídky: Moravská poutní místa x Za Turínským plátnem 
*7.-15.8. Trasa:U.Brod-Antonínek-Rajhrad-Předklášteří-Vranov-Sloup-Křtiny-Dub-Kopeček-

Hostýn-Štípa-Provodov-Vel.-UB. Přihl.: info@cyklopoute.cz  do 30.6. Do 90km/den,3.700Kč 

*10.-19.7. Začátek u Mar.sloupu v Praze-Tetín-Říp-Filipov-Jablonné v Pod.-Liptákov-

Hejnice-Červ.Kostelec-Broumov(Tur.p.)-Neratov-M.Třebová-Velehrad. Přihl. do 30.6.  u 

mne. Do 115km/den, 3.900Kč.Více info na obě akce též u mne osobně nebo přepošlu.o.Rad 
 

Rozhodnutí ČBK o časopisech Zprávy z Medžugorje a Regina  
Tyto časopisy vydávané panem Mráčkem v nakladatelství Vérité 
uvádějí nepravdivé a zavádějící informace o životě církve, její 
nauce, papeži a jeho jednání a rozhodnutích, a tím poškozují 
pravou víru, dobré mravy a jednotu církve, proto my, biskupové 
ČBK, tyto tiskoviny ve smyslu kán. 823 CIC odmítáme. Zároveň 

podle kán. 827 §4 CIC zakazujeme tyto tiskoviny vystavovat, prodávat nebo rozdávat v 
kostelích, kaplích a na farách ve všech diecézích na území ČR. Biskupové Čech a Moravy 
 

 Výsledky Postní almužny děkanátu Hranice najdete na internetu hned pod infolistem. o.R. 

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.tvnoe.cz/porad/28275-ovecky-eucharistie
https://www.tvnoe.cz/porad/28377-ovecky-spolecenstvi-cirkve-farnost-dieceze
https://www.tvnoe.cz/porad/28377-ovecky-spolecenstvi-cirkve-farnost-dieceze
mailto:info@cyklopoute.cz
http://www.farnostdrahotuse.cz/
mailto:farka@home.mitranet.cz;


UPŘÍMNÉ PÁN BŮH ZAPLAŤ VÁM VŠEM,  

KTEŘÍ 

JSTE SE 

DO 

POSTNÍ 

ALMUŽN

Y 

ZAPOJIL

I!  
HRANICE NA 

MORAVĚ             

    26   9 616 Kč 

  

HRANICE NA 

MORAVĚ - ÚSTÍ  

4   2 145 Kč  

BĚLOTÍN  6   2 736 Kč  
ČERNOTÍN  8   3 266 Kč  
DOLNÍ ÚJEZD             3 640 Kč  
DRAHOTUŠE  15   5 500 Kč  
HLINSKO  4   3 019 Kč  
HORNÍ ÚJEZD             3 417 Kč  
HUSTOPEČE 

NAD BEČVOU  

25  18 890 Kč  

JEZERNICE  10  1 517 Kč  
JINDŘICHOV  7  5 539 Kč  
LIPNÍK NAD BEČVOU               334 Kč  
LOUČKA  4  1 076 Kč  
OSEK NAD BEČVOU             1 120 Kč  
PARŠOVICE  6  3 245 Kč  
PARŠOVICE - 

OPATOVICE  

12  4 645 Kč  

PARTUTOVICE  11  4 150 Kč  
PODHOŘÍ  10  2 616 Kč  
POTŠTÁT  5  3 550 Kč  
SOBĚCHLEBY  32  7 862 Kč  
STŘÍTEŽ NAD 

LUDINOU  

5  1 535 Kč  

ŠPIČKY  2  2 151 Kč  
TÝN NAD 

BEČVOU  

3    977 Kč  

VŠECHOVICE             5 091 Kč  

CELKEM                                97 637 Kč  

 

Rádi bychom Vás pozvali na Letní školu liturgiky, 18.–23. 8. v Želivském klášteře.  
Tématem jsou svátosti služby: manželství a kněžství. Naším cílem bude porozumět, co 
obřady svatby a svěcení říkají o tom, jak žít dobře ze svého křtu a biřmování. V programu 
je také modlitba hodin a slavení eucharistie. Info a přihláška: http://www.liturgie.cz/skola-
liturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2020  P. Radek Tichý & P. Petr Soukal 
 

http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2020
http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2020


 

 

 

 

Prázdninové poznávání Prahy tak trochu jinak… aneb nejen z křesťanských pokladů města Centrum Mariapoli Praha 

– Hnutí Focolare ve spolupráci s CK Křížek zvou letos v létě na týdenní prázdniny v Praze. Jedná se o týdenní pobyt, 

jehož cílem je poznat a zažít naše hlavní město, jeho duchovní historii, ale i současnost, a tak proniknout do 

křesťanských a kulturních dějin města, do dramatu místa položeného na Vltavě uprostřed zemí Koruny české. 

Program je velmi zajímavě postaven a hodný pozornosti. Volné termíny pobytů jsou 28. 06.– 04. 07., 12. 07.–18. 07., 

19. 07.–25. 07., 26. 07.–01. 08. 2020. V případě zájmu budou doplněny i srpnové termíny. Cena za pobyt včetně 

programu činí 9 500,- Kč pro dospělého a 7 500,-Kč pro děti a mládež. Bližší informace na 

www.centrummariapoli.cz a www.ckkrizek.cz, popř. v elektronicky přiloženém letáku. Je to příležitost darovat 

hodnotný dárek angažovaným lidem ve farnosti, případně poskytnout příspěvek. 

 

Nabídka prázdninového ubytování v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci Arcibiskupský kněžský 

seminář Olomouc nabízí během letních prázdnin volnou ubytovací kapacitu pro věřící jednotlivce, manžele, rodiny 

nebo větší skupiny. Po domluvě je možnost duchovního programu, který bude zajišťovat kněz ze semináře. V domě 

je k dispozici vybavená kuchyně. V ceně je započítané povlečení. Bližší informace na e-mailové adrese: 

sekretariat.aks@ado.cz Ceník ubytování v domě se společným sociálním zařízením (WC a koupelna na chodbě 

každého patra): 1 – lůžko 350,- Kč /noc/; 2 – lůžko 300,- Kč /noc/ osoba; 4 – lůžko 200,- Kč /noc/ osoba. Uvedené 

ceny jsou včetně DPH. Pro větší skupiny je možné si předjednat slevu. P. ThLic. Pavel Stuška, PhD., rektor 

 

 

 

 

Výlet z náboženství – ve středu 24.6. odpoledne do Spálova k P.Marii  

Letos pojedeme linkovými autobusy, bude třeba souhlas rodičů. Plánuje se zastavení 

v kostele sv. Jakuba a pak zábavná cesta k P. Marii ve Skále. Autobusy 11:45 z Drahotuš, 

přestup 12:20 v Hranicích, 12:45 přisednou v partutovičtí. S dětmi 

z Drahotuš jede Vojta (s někým z rodičů) a z Partutovic s o. Radomírem. 

Návrat linkou 17:40 ze Spálova. Rodiče mohou očekávat vysvědčení, 

z čehož plyne, že se i v náboženství bude brzy zkoušet.:-(  o.Rad., Vojta 
 

Pozvánky z Jitřenky  

Pěší pouť tatínků a dětí z Velehradu na Sv. Hostýn: Víkend 26. – 28.6. 

Každý den putujeme přibližně 20 km, a ze zkušenosti víme, že ji zvládnou i šestileté děti. 

Více informací a přihlášky: http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/26  

SMS služba modlitby CPRŽ Olomouc spolu s Milosrdnými sestrami sv. Kříže z Olomouce 

nabízí již několik let službu modlitby pro ty, kteří se ocitli v těžkostech. 

Příměstský tábor v Drahotuších: PO 13.7. – PÁ 17-7.;  2.turnus 24. – 28. 8. Ústí 

Cena 1000 Kč. Zajištěna dopolední svačina a oběd. Určeno pro děti školního věku, výji-

mečně po domluvě od 5 let. Hledáme i studenty, kteří by pomohli jako vedoucí.  
 

Charita Hranice nabízí služby domácí hospicové péče na letáčcích a v kostelích a též na 

https://www.hranice.charita.cz/zdravotni-sluzby/domaci-hospicova-pece/ R. Andrýsková 
 

 

Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc červen 2020  

– modleme se za světlo a sílu Ducha Svatého pro církev, aby svoji vnitřní obnovou 

pomáhala horlivěji celé lidské rodině vyjít z krize způsobené pandemií a vydala se vstříc 

nové epoše příchodu Božího království. 

Obrázky s modlitbami – podívejte se – jsou k prodeji v kostelích! (2, 5, 15Kč) 
 

Pastýřský list na Slavnost Nejsvětější Trojice 

Drazí bratři a sestry, s radostí dnes děkujeme Bohu za možnost se po dlouhé době izolace 

znovu sejít ve společenství ke slavení liturgie. Slavíme veliké tajemství naší víry, slavíme 

Nejsvětější Trojici. V Ježíši Kristu nám Bůh dal poznat, že on, který je láska, žije ve 

http://www.rodinnyzivot.cz/?q=node/26
https://www.hranice.charita.cz/zdravotni-sluzby/domaci-hospicova-pece/


společenství, ve společenství lásky. Kde je láska, tam musí být milující i milovaný. Kde je 

dokonalá láska, je dokonalé darování se i přijetí. Můžeme říci, že Otec je ten, který se cele 

daruje Synovi. Syn je prázdný od sebe a je plně pro Otce, kterého bezvýhradně přijímá. 

Jejich vztah, láska mezi nimi, je Duch Svatý. Toto tajemství víry je nejen 

charakteristickým znakem křesťanské víry, ale i křesťanského života. Před týdnem jsme 

oslavili Seslání Ducha Svatého. Prvotní církev začala žít, když přijala Ducha Svatého, 

když on začal v učednících působit – milovat. Církev – tajemné tělo Kristovo –  to je 

Kristus sám přítomný ve světě. Když se věřící shromažďují v Ježíšově jménu, je církev 

vidět, jde o zjevování Boha světu. Lidé kolem nás mají možnost vidět ve shromáždění 

věřících znamení Kristovy přítomnosti, ba pokud přijdou mezi nás, mají možnost setkat se 

s Kristem uprostřed nás. Omezení minulých týdnů nás díky koronaviru zahnalo do izolace. 

Děkuji všem, kteří zprostředkovali spojení věřících k modlitbě a mši svaté aspoň 

prostřednictvím moderních technologií, i těm, kteří konali pobožnosti v rodinách. Nyní 

však, když je to možné, je třeba se vrátit do kostelů. Jak řekl papež František, to byla 

církev, která se ocitla ve složité situaci, kterou Pán dopouští, ale ideálem církve je 

svátostné společenství lidí, a to stálé. Kéž nás Pán naučí důvěrnosti, niternému přátelství s 

ním, avšak v církvi, se svátostmi a spolu se svatým lidem Božím. Padají omezení počtu 

účastníků na bohoslužbách. Ukažme, prosím, že naše touha po účasti na mši svaté byla 

pravdivá a využijme každé příležitosti „být u toho“, když se církev schází ke slavení svaté 

liturgie i ve všední dny. Nepřestaňme však se společnou modlitbou v rodinách. Nyní je 

před námi úkol přivést i ty, které ještě ovládá strach, nebo pohodlí, zpět do společenství k 

hlubšímu prožívání mše svaté v kostele. Děkuji všem, kteří se v tom budou osobně 

angažovat trpělivým zvaním a vytvářením živých společenství víry, kde bude možné 

zakoušet radostnou přítomnost Ježíše uprostřed nás. Děkuji každému z vás, že se zapojíte. 

Upřímně děkuji všem, kteří v době uplynulé zkoušky nechali v sobě milovat Ducha 

Svatého a zapojili se do služby lásky nemocným a ohroženým jak zdravotní a 

ošetřovatelskou péčí, tak zajišťováním nákupů a dalších služeb či zapojením se do 

mnohých programů, které pomáhaly překonat samotu opuštěných, či nabídli pomoc 

rodinám s dětmi, třeba s jejich výukou. Nezapomeňme na to, co jsme se v době zkoušky 

naučili, a pokračujme v aktivním budování dobrých vztahů a ve službě lásky. Dnes po mši 

svaté mimořádně vystavíme Nejsvětější svátost a vděčně zazpíváme: Bože, chválíme tebe. 

Přidáme přiloženou děkovnou modlitbu. Kéž Duch Svatý, který dal život církvi, když 

naplnil srdce věřících a začal v nich milovat, nyní podobným způsobem obnoví církev v 

našich farnostech i v našich rodinách, aby byly věrnými obrazy společenství dokonalé 

lásky Nejsvětější Trojice. Děkuji všem, kteří nechávají Ducha Svatého v sobě milovat 

konkrétními dobrými skutky a tak potřebným odpouštěním, kteří se z lásky darují druhým 

a z lásky přijímají druhé takové, jací jsou. Děkuji všem, kteří tak osobně přispějí k obnově 

svých rodin i svých farností.  

K tomu všem ze srdce žehná arcibiskup Jan 

 

 

VELIKÝ BOŽE NÁŠ 
  

Veliký Bože náš, ty jediný jsi hoden chvály a děkování. Milostivý a milosrdný jsi, Pane, 

shovívavý a plný lásky, miluješ, co jsi stvořil, a soucit máš se všemi svými tvory. 



Všechna tvá díla mluví o tvé velikosti, kráse a moci,  vypravují o slávě tvého království, 

o tvé spravedlnosti a lásce. Věrný jsi ve všech svých slibech a staráš se o vše, co jsi 

stvořil, jsi blízko těm, kdo tě vzývají a podpíráš ty, kdo klesají, nabízíš svou pomocnou 

ruku a slyšíš ty, kdo k tobě volají. Ty sis, Bože, vyvolil svůj lid, který jsi vedl a 

vychovával, ukázal ses jako Bůh Abrahámův, Izákův a Jakubův, s Mojžíšem jsi uzavřel 

smlouvu a dal lidu zákon, jehož dodržování vede k šťastnému životu na zemi. Lid se 

opakovaně rozhodl pro tebe, zavázal se k věrnosti a i přes četné zrady, které jsi 

milosrdně uzdravil, uměl číst tvá znamení, rozuměl jim a nechal se vést. Tys naň 

nezanevřel a věrně jej provázel jako dobrý otec.  

  

I k našim předkům jsi poslal své služebníky jako hlasatele radostné zvěsti o vítězství tvé 

lásky nad hříchem a smrtí v tvém Synu Ježíši Kristu, který se stal jedním z nás, nabídl 

nám účast v tvém království, které v nás roste, když necháme vtělovat tvé slovo do 

našich skutků a dovolíme tvé lásce, aby proměňovala naše vztahy. Pomoz nám obnovit 

kulturu našeho národa i celé Evropy, abychom předali naději evangelia dalším 

generacím.  

  

Epidemie nás zastavila a my si uvědomili potřebu změny. Izolace ukázala, jak 

potřebujeme dobré vztahy, že zdraví není jistota zaručená lidským právem, že se smrtí 

musíme počítat a být na ni připraveni,  že přítomnost kněze při umírání nemusí být jistá, 

že je moudré vidět přítomnost z perspektivy věčnosti a svobodně se rozhodnout pro 

dobrovolnou skromnost, která se umí dělit s druhými a raduje se z jejich štěstí.  

  

 Dej nám, Pane, odvahu opouštět dětskou nezralost a zrát k zodpovědné dospělosti i k 

umění přiznat chudobu,  která potřebuje druhou polovinu světa, a pro ni  se z lásky 

dokáže zřeknout své svobody a nezávislosti, aby na vzájemném darování a přijetí muže 

a ženy vznikaly rodiny šťastné z toho, že mohou žít pro děti. Pak nám nebudou chybět 

pracovníci ani vyzrálé osobnosti a omládlý národ zas prozáří nová naděje.  

  

 Po řadu týdnů nám chybělo shromáždění v kostele. Proto teď chceme častěji přicházet 

a děkovat tobě i za ty, které jsi posiloval v náročné službě nemocným. Zbav nás strachu 

a posilni naši naději, která roste, když se těšíme na společenství s tebou v nebi.  Pomoz 

nám žít své přátelství s tebou tak opravdově, abys byl uprostřed nás a přitahoval naše 

současníky do živého společenství tvých šťastných přátel. Amen.  

 Jan Graubner 


