
 

 
 

FARNOST DRAHOTUŠE PRO DRAHOTUŠSKÉ NOVINKY 
 

KONTAKTY A INFORMACE O FARNOSTI 
 

* Pravidelný Informační list – vydáváme jej v Drahotuších na každou neděli. Najdete  

jej též na internetu, kde jsou i další informace o činnosti farnosti: 

www.farnostdrahotuse.cz  
 

FARNOST V DOBĚ KARANTÉNY A PO NÍ 

ANEB CO JSME DĚLALI, KDYŽ JSME SE NEMOHLI SCHÁZET 
 

Situace v té době, jak jistě víte, byla velmi nepřehledná. Z počátku jsme hledali cesty, 

co nám situace dovoluje dělat. Velmi 

rychle v celé církvi stouplo mnoho 

mediálních aktivit.  
 

Individuální duchovní péče byla 

dovolena, ale toho se v Drahotuších příliš 

nevyužívalo. Poslední větší akce, která se 

účastí vydařila, byla křížová cesta pro 

cyklisty po Milenově a okolí, kterou 

absolvovalo 23 cyklistů a vrcholem bylo 

žehnání nově opraveného kříže na cestě 

k Jezernici.  
 

Mše svaté se slavily skoro každý den, ale mohlo se jich účastnit jen několik lidí – 

podle instrukcí jen ti, kteří byli zapojeni do služeb - ministrant, kostelník, zpěvák, 

lektor a samozřejmě kněz, bez kterého by mše svatá být nemohla. 
 

Výuka náboženství se nakonec vůbec nepřerušila, rozhodli jsme se nahrávat výuku 

bez žáků přes You tube. Sledovanost těchto krátkých videí byla násobně větší, než 

počet registrovaných žáků. Když bylo dovoleno, na konci dubna, setkat se ve 

skupinkách po 10 venku, pozvali jsme děti na faru a náboženství učili ve venkovních 

prostorách. Po celý květen se ti menší takto scházeli i na májových pobožnostech, jak 

o tom svědčí i nástěnka v kostele, když děti malovaly biblické výjevy, o kterých 

přemýšlíme v modlitbě růžence.  
 

Velikonoce tak byly jiné, prožívaly se především doma. Mnoho farníků se dívalo díky 

iniciativě na internetu „mše on-line“, jak se 

slaví mše svaté kdekoli v naší zemi – každou 

neděli mohli být na mši svaté jinde, jen ne 

v Drahotuších, protože se nám nepodařilo získat 

techniku pro on-line vysílání. Nicméně skupina 

farníků mohla prožít krásnou nejslavnější mši 

v roce, velikonoční vigilii vzkříšení, která se 

slavila na velikonoční neděli ve 4:30 ráno. Pan 

M.Bartoš nám z ní pořídil krásné fotografie. 
 

http://www.farnostdrahotuse.cz/


Novinkou od velikonoc je také ranní zvonění kostela v 7:00. Zvon tak již zaznívá jako 

výzva k modlitbě po celý den, jak má a jak je to všude jinde.  
  

Tak se po dvě květnové neděle slavily mše svaté u kaple sv. Anny i za účasti věřících 

z okolí, kteří se těšili na osobní setkání. Když pak už mohlo být shromážděno 100 

osob, vrátili jsme se k bohoslužbám každou 

neděli v 8:00 za dodržení hygienických 

opatření i v současné době, kdy je dovolena i 

vyšší účast. 
 

Zatím však do odvolání se nosí roušky, 

nepodávají se ruce a nežehná se svěcenou 

vodou, místo toho se použije desinfekce na 

ruce.:-( 
 

Výuka náboženství již tento školní rok končí. 

Jsme rádi, že můžeme pro děti zorganizovat i 

výlet, kterým vyvrcholí výuka náboženství. 

V rámci výletu se tak podíváme na poutní místo Spálov. 
 

A pokud nejste zrovna v karanténě nebo v nějakém riziku, nebojte se přijít na mši 

svatou. Koronavirus nás sice trochu omezil, ale v mnohém nám nastavil zrcadlo. Jsme 

rádi, že skoro všichni farníci jsou zpět a pospolu při slavení bohoslužeb. 
 

Díky také všem farníkům za skvělou 

organizaci Noci kostelů, která se letos mnohem 

více odehrála ve spolupráci s Cirkví 

československou husitskou, která slaví 100 let 

své existence, a touto cestou Vás srdečně 

zveme také k ekumenické bohoslužbě v Husově 

sboru v Drahotuších ve čtvrtek 2.7. v 17:00. 

Byli jsme oficiálně jednou z mála farností 

v okrese Přerov, která registrovala své kostely a 

o to větší byla i návštěvnost také ve farnosti 

Potštát, kde jsme otevřeli všechny čtyři kostely 

a byli jsme velmi příjemně překvapeni účastí 

poutníků i z větší dálky. 
 

Slavnost Těla a Krve Páně v neděli po Noci kostelů již proběhla téměř normálně na 

náměstí v Drahotuších ve velkém průvodu, 

doprovázena také Partutovjankou, která letos slaví 

70 let. Jelikož byly zrušeny Potštátské slavnosti, 

v Potštátě jsme se proto rozhodli slavit tuto 

slavnost jen uvnitř kostela Panny Marie, který je 

chloubou potštátské farnosti. Po mši svaté tam 

vyšel kněz s Nejsvětější svátostí ven ze dveří 

kostela a požehnal městu. Děkujeme moc všem, 

kteří se zapojili. 
 



FARNOST ŽIJE DÁL A CHYSTÁ DALŠÍ AKCE 
 

Tímto se nebojíme Vás pozvat také k farnímu 

dni, který bude v neděli 21.6. od 14:00 na faře 

v Drahotuších – před tím se můžeme zúčastnit 

poutě v dřevěném kostelíku sv. Jana Křtitele 

v Lipné (a vedle něj) téhož dne v 11:00, i když 

tyto akce možná proběhnou dříve, než vyjdou 

Drahotušské novinky. 
 

Dále stojí za to zmínit, že kostel sv. 

Vavřince má již 210 let od slavnostního 

posvěcení, což oslavíme týden před Sv. 

Annou - 19.7. v 8:00 a také můžete 

oslavit sv. Vavřince o 3 týdny později 

v neděli 9.8. 
 

Samozřejmě svatoanenská pouť letos vychází přímo k svátku sv. Jáchyma a Anny, 

rodičů Panny Marie v neděli 26.8., mše svatá bude v 10:00 a slavit ji bude P. Petr 

Bulvas, biskupský delegát pro pastoraci. 
 

Máme ještě mnoho dalších pozvánek a těšíme se, že se budeme moci společně setkat, 

neboť, jak často připomíná pan farář, P. Radomír Šidleja: „Člověk je i homo festivus - 

člověk slavící.“  
 

POUTĚ, HODY A DALŠÍ AKCE FARNOSTI DRAHOTUŠE A POZVÁNÍ DO OKOLÍ 
 

Letos nás situace trochu nutí k tomu, aby 

se na všech stranách pořádané akce 

uskromnili do určitých mezí, proto také 

nabízíme širší výběr pozvánek 

k duchovním akcím. O akcích, které 

v tomto kalendáříku nejsou uvedené (jako 

třeba poutě na Sv. Hostýn či výlet našich 

farností) bude v dostatečném předstihu 

informovat Infolist. 

 

 

 

 

 

 
 



den Datum Místo čas Akce 

PÁ 12.6. 

Farnost Potštát 
NOC 

v Boškově, Potštátě (oba kostely) a v Lipné 

Drahotuše v kostele sv. Vavřince a v Husově sboru 

ČR KOSTELŮ www.nockostelu.cz  

SO 13.6. Středolesí 17:00 Pouť k sv. Antonínu 

NE 14.6. 
Drahotuše 8:00 Mše sv. se slavnostním průvodem Božího 

Těla za doprovodu Partutovjanky Potštát PM 10:30 

▲▲▲Toto již proběhlo▲▲▲ ▼▼▼TOTO JEŠTĚ PROBĚHNE▼▼▼ 

NE 21.6. 
Lipná 11:00 Hodová mše sv. ke sv. Janu Křtiteli 

Drahotuše 14:00 Farní den 

NE 28.6. Kyžlířov 14:30 Poutní pobožnost k Navštívení P.Marie 

ČT 2.7. Drahotuše 17:00 
Ekumenická bohoslužba 

v Husově sboru 

NE 19.7. 

Drahotuše 8:00 Výročí posvěcení kostela (210 let) 

Partutovice 9:35 Výročí posvěcení kostela (231 let) 

Boškov 11:00 Poutní mše sv. ke sv. Marii Magdaleně 

NE 26.7. Drahotuše – sv. Anna 
10:00 Poutní mše sv.  

před kaplí sv. Anny 

PÁ 31.7. Drahotuše 10
00

-18
00

 Adorační den farnosti 

NE 9.8. Drahotuše 8:00 
Mše sv. ke sv. Vavřinci,  

patronu kostela 

NE 16.8. 

Potštát PM 11:00 Poutní mše sv. k Nanebevzetí  

Panny Marie Milenov 14:30 

Kovářov 14:30 Poutní pobožnost k Nanebevzetí PM 

NE 23.8. Potštát, farní 11:00 Hodová mše sv. ke sv. Bartoloměji 

NE 30.8. Drahotuše 8:00 Žehnání školákům 

NE 13.9. Velká 15:00 Hodová mše sv. k Povýšení Sv. Kříže 

PO 28.9. Radíkov 15:00 Hodová mše sv. k sv. Václavu 

NE 11.10. Drahotuše 8:00 Poděkování za úrodu 
Partutovice 9:35 

NE 1.+8.11. Potštát PM 11:00 Mše sv. a pobožnost za zemřelé 

PO 2.11. 
Drahotuše – 

sv. Anna 
17:00 Mše svatá za zemřelé 

NE 29.11. Padesát Lánů 14:30 Pobožnost k sv. Barboře 

NE 6.12. Partutovice 9:35 Hody k sv. Mikuláši 
 

http://www.nockostelu.cz/

