Infolist farností Drahotuše, Partutovice a Potštát
21.6. 2020, 12. Neděle v mezidobí a Sv. Jan Křtitel
Svatý Bože, dej, ať jsme naplněni
úctou a láskou k tobě; vždyť ty nás
stále miluješ, staráš se o nás jako
Otec a nikdy nás nepřestáváš vést.

Ž 69

Jer 20,10-13;
Řím 5,12-15;
Mt 10,26-33

Vyslyš mě, Hospodine,
ve své veliké lásce!
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Dnes: *Je 3. nedělí v červnu a můžeme si připomenout, že svátek mají všichni otcové.
Milé děti a manželky, buďte na vaše manžely a tatínky radostní a milí, ať ve vaší rodině je
mnoho krásných chvílí.
*Slavíme sv. Jana Křtitele v Lipné. Mše svatá je v 11h.

CHVÁLÍM TĚ, ŽE JSEM VZNIKL TAK PODIVUHODNĚ!

*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, skákací hrad, rodičovské zaměstnání dětí
při hrách, možná i něco neobvyklého. Bude –li zájem; třeba i volejbal. Nebojte se přijít.
*Sbírka při mši svaté bude věnována na potřeby farnosti. Pán Bůh zaplať.
V týdnu: *Budou se plánovat bohoslužby na červenec, dopište si úmysly mší sv.
PO *V Drahotuších bude mše sv. v 8:00 (a příští týden taky)
ST*Vyjíždíme v 11:45 z Drahotuš autobusy do Spálova. Děti potřebují na autobus cca
40Kč, roušku a pití na cestu. Po domluvě je mohou doprovodit rodiče či prarodiče.
*V Drahotuších, ač je Slavnost sv. Jana Křtitele, nemusíme však nutně být na mši sv.,
dokonce mimořádně nebude ani adorace, neboť mše sv. v Partutovicích bude až v 18h.
PÁ *V Hrabůvce se již tradičně na Svačince od 16:00 oslavuje den otců. Zve CPR
Jitřenka. Nezapomeňte na špekáčky a vyřídit si dispens od pana faráře z pátečního postu.:-)
PÁ-SO *Drahotušskou faru navštíví školačky Markéta a Gabriela, které se připravují
přijmout poprvé Páně Ježíše v červencovou neděli v 11:00 v Potštátě. Modleme se za ně.
SO * Kněžské svěcení přijmou v katedrále sv. Václava v Olomouci v 9.30 z rukou otce
arcibiskupa 3 dosavadní jáhnové. Po svěcení budou mít také své primice https://primice.cz/
*V Klokočí opravili obecní úřad a od 14:00 bude konáno jeho požehnání.
Příští neděli: *Děti, ať se těší na mši svatou, bude speciálně pro ně.
*V Drahotuších si hasiči opožděně připomenou sv. Floriána.
*V Potštátě přijme křest novorozený Václav Tkaný.
*V téže farnosti, v Kyžlířově, je pouť k Navštívení P.Marie. Pobožnost ve 14:30.
Mezidobí už tu máme, oslavence mnohé známe
V Potštátě se svatba strojila, jména i přijmení spojila. Nevěsta je nastrojená, svatba zlatem vyzdobena, radostné má záře, 50 let společné tváře: Jaroslav a Jaroslava, u Šubrtů budiž
sláva! Nejsou tady všichni možní přející - tak alespoň o. Radomír, Vojta i všichni farníci

Aktuální pracovní dění ve farnostech
Drahotuše: zítra se bude instalovat el.pohon nového umíráčku sv.Josef, do konce měsíce
(nebude-li už pršet a vyschne) se dokryjí montážní otvory po lešení u nového sanktusníku
a 30.6. se vložkuje farní komín. Bude pak třeba vše dokončit na půdě opravou jeho fasády.
Partutovice: koncem prázdnin se plánuje nová fasáda fary včetně vsazení posledních oken.
Je proto třeba dokončit práce na štítu stodoly.
Potštát: letos je po dlouhé době celkem klid, jen se sbírají peníze z boškovské iniciativy na
opravu jejich kostelíka. Částečná oprava fasády fary včetně oken by měla být v r.2021.o.R
Evangelní obrázky pro děti
Dnes dostanou poslední obrázek do mobilové mozaiky. Na farním dnu dostanou ti nejlepší
z dětí odměny – takže si je přineste. Můžete ještě získat ty dílky, které vám chybí. No a už
se těšte; od začátku nového školního roku bude zase něco nového. o.Radomír
Noc kostelů možná taky virtuálně
Ještě jednou díky všem zúčastněným. Na stránkách Noci kostelů se lze podívat i tam, kde
byla i TV Noe a vůbec všude, kde mají o tom zaslaný videozáznam. My jsme oficiálně nic
neposlali, ale kousek z Drahotuš: https://www.youtube.com/watch?v=5R2NvDpIhzA nebo
Potštátu – varhany u P. Marie: https://www.youtube.com/watch?v=sjz0K-d19rE Vojta
Poděkování za Boží Tělo + oficiální zrušení dispenze k nedělní účasti na mši svaté
*Díky všem, kteří nachystali vynikající výzdobu a oltáře jak v Drahotuších, tak i v Potštátě
a pomohli také při liturgii jakožto i všem, kteří přišli slavit, a nebylo nás málo.
*Arcibiskup Jan nás vyzval v pastýřském listě o Slavnosti Nejsvětější Trojice „Je čas
vrátit se do kostelů.“ Každý katolický křesťan nebrání-li mu spravedlivý důvod (tj. např. i
nemoc) je vázán povinností účastnit se nedělní mše sv. Je to pro nás povzbuzení, když
jsme zase skoro všichni spolu a můžeme opět tvořit živé společenství.
Pozvánka na předání děkanství s o. biskupem Josefem Nuzíkem
O slavnosti sv. Petra a Pavla v PO 29.6. v 18:30 v děkanském kostele
v Hranicích bude slavnostní mše sv., při které se rozloučí současný
děkan, P. Janusz Łomzik a úřad předá P. Františku Dostálovi,
dosavadnímu faráři z Hustopeč nad Bečvou. Tím se odstartují změny
v našem děkanátu, které budou letos významné. Z toho důvodu bude
v Drahotuších mše sv. již v 8:00. Srdečně zvou farníci z Hranic a P. Janusz Łomzik
Prázdninové poznávání Prahy jinak… aneb nejen z křesťanských pokladů města
Centrum Mariapoli Praha – Hnutí Focolare ve spolupráci s CK Křížek zvou na týdenní
prázdniny v Praze. Hlavní město, jeho duchovní historie, ale i současnost, a tak proniknout
do křesťanských a kulturních dějin, do dramatu místa na Vltavě uprostřed zemí Koruny
české. Program je velmi zajímavě postaven. Volné termíny: 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
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 řeči
obřadu svatby a svěcení o tom, jak žít dobře ze svého křtu a biřmování. V programu je také
breviář a slavení mše sv. http://www.liturgie.cz/skola-liturgiky/a/letni-skola-liturgiky-2020
www.farnostdrahotuse.cz; farka@home.mitranet.cz; fadrahotuse@ado.cz
 fara: 581 616 139, o.Radomír 731 626 515, Vojta 732 670 688

Milosrdné sestry Sv. Kříže z Kroměříže zvou svobodné dívky od 18 do 35 let
na netradiční duchovní obnovu na cestách: Manětín a okolí 26. 7. až 1. 8. se sestrami
a P. Petrem Soukalem. Dva týdny v klášteře: náš klášter v Kroměříži 17. až 30. 8. při
společné, modlitbě, práci, povídání... se sestrami můžete trochu nahlédnout pod pokličku
života v klášteře. Bližší info a přihlášky: dokromeriz@gmail.com
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Výlet dětí z náboženství

Za dar zdraví a Boží požehnání pro *
rodinu
Oslava dne otců, vítání prázdnin na
Svačince
Za+syna a manžela, rodiče z obou stran a
celou * rodinu

Poutní pobožnost k Navštívení Panny Marie

