
1. čt.: Gn 18,1-10 

2.čt.: Kol 1,24-28 

Ev.: Lk 10,38-42 

        

                          
  
 
 

     
                   

                    Bože, buď stále s námi, a když nás voláš, abychom ti 

celým svým životem sloužili, rozmnož v nás víru, naději a lásku, 

abychom věrně plnili tvá přikázání.  
 
 

Ž 15 Hospodine, kdo  

smí prodlévat v tvém stánku? 
Putující Boží lid  očekávání Kristova slavného příchodu /  

poslední zkouška Církve 

 Po 22/7 Út 23/7 St 24/7 Čt 25/7 Pá 26/7  So 27/7 Ne 28/7 

Drahotuše 18:00 7:40 --- --- Sv. Anna 18:00  Sv. Anna 10:00 

Jezernice 18:00 --- --- --- --- Radíkov 

18:00 

8:00 

Partutovice --- --- --- 16:30 16:30 9:30 

Loučka --- --- 17:30 --- --- Slavíč 

18:00 
8:30 

Potštát  --- --- 18:30 --- --- 11:00 

Podhoří --- 18:00 --- --- --- 11:00 11:00 
 

 

Dnes: *Podle plánu je sbírka na opravy. Za vaše dary Pán Bůh zaplať. 

 *V Partutovicích oslaví výročí posvěcení kostela mší sv. v 11:00, děkan P.Jiří Doležel.  

*V Boškově poutní mši sv. ke sv.M.Magdaleně v 11h slaví P.P.Utíkal. Není mše v Potštátě 

V týdnu: *v kostele v Drahotuších si můžete rezervovat adorační hodinu v adoračním dni. 

*Ve čtvrtek v 19:00 se sejdeme na faře v Drahotuších k doplánování 

farního tábora, na který je zatím přihlášeno 21 dětí.  

*V pátek začínají v Drahotuších poutní atrakce ke sv. Anně (viz níže). 

Mše sv. bude mimořádně u sv. Anny v 18:00. 

*Od úterý do neděle probíhá Světové setkání mládeže v Rio de Janeiro. 

TV Noe o tom podává zpravodajství. Sledujte TV Noe. 

Příští neděli:*V Drahotuších je pouť u sv.Anny, mše sv.v 10h před kaplí. 

Hlavním celebrantem bude P. Vratislav Kozub, farář všechovický a místoděkan hranický. 

*V Loučce bude mimořádně mše sv. již v 8:30, kterou bude slavit taktéž P. Vratislav a 

v Podhoří mši sv. v 11:00 bude slavit P. Stanislav Trčka, kaplan hranický. 
 

Poutní zájezd ke sv. Anně na Starou Vodu 

Pořádá KD v Lipníku v sobotu 27.7. Odj. 8:00 u zvonice; na ul. Osecká;Dol. Újezd; 

Bohuslávky; Loučka u hřbitova 8:15 – cena 120Kč. Přihl. v kostele v Lipníku do 22.7., na: 

581772564 či 773240013. Na cestě zpět pobožnost u sv.Anny v Lipníku na Horecku v 15h  
 

Sklenice na faře v Drahotuších 

Zas je čas zavařování a tak připomínám našim obdarovávatelkám (ale i jiným zájemcům), 

že se nám na faře velmi namnožily umyté sklenice na zavařování 0,2 – 0,7litrů s obojími 

uzávěry. Prosím vyzvedněte si je co nejdříve, ať je nemusím po 30.7. vyhodit. Děkuji. o.R. 
 

Volejbal – již tradičně dnes v 17:00 na farním hřišti v Drahotuších 
 

Pouť na Staré Vodě v sobotu 27.7. v 10h –případní cyklozájemci se mi mohou ozvat.o.R 

Infolist 21.7.2013 z 16. neděle v mezidobí pro farnosti 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Práce: v Drahotuších … 

Opravy věže kostela sv.Vavřince v Drahotuších budou během týdne 

dokončeny. Ještě zhruba do 10.8. bude probíhat restaurování plastiky 

Panny Marie. Pán Bůh zaplať za všechny vaše modlitby i dary. 

..a v Partutovicích 

*Díky Bohu a vám, kteří jste pomohli při druhé velké brigádě na bývalém 

hřbitově. Zachovalejší pomníky, kamenné kříže a kovové korpusy Krista 

byly převezeny na faru, kde jsou uloženy pro další využití a příp.zájemce.  

*Na přelomu prázdnin bude provedeno vyrovnání terénu a příprava pro 

položení chodníku kolem kostela a ke vstupům.  

*Po posouzení více nabídek bude nakonec pamětní deska se stovkou 

jmen zhotovena z tmavé leštěné žuly. o.Radomír 
 

 

Dobová pouť v Drahotuších 

Pátek 26.7.: 18:00 - Mše sv. u sv. Anny; 19:00 – Divadelní představení Poprask na laguně 

v restauraci u Jelena v podání div. souboru Tyl Drahotuše.  

Sobota 27.7. :náměstí - dílna ručního papíru, mincovna, vojenské ležení, dětský kolotoč, 

střelnice; 15:00 Voják a kůň; 14-17:00 výstava – Tyl Drahotuše v místnosti OV nad poštou 

Neděle 28.7.:10h na hřbitově – mše sv. a příjezd arcivévody; 14h před kostelem sv. 

Vavřince – Jura a Manda, krátká lidová hanácká opera; 15:00 Don Šajn – lout.divadlo; 

*Prosíme ochotné muže i ženy, kteří by nachystali na nedělní poutní mši sv. podium. Je 

třeba přijít již v 8:00. Děkujeme. J. Těšík a FARKA 
 

Papež František navštívil 8.7. ostrov Lampedusa, periferii Itálie i EU, místo 

kudy, často riskujíce život, procházejí ročně tisíce uprchlíků zejména ze 

subsaharské Afriky, aby hledali důstojnější život. Právě dění kolem tohoto 

ostrova ukazuje míru dramatičnosti fenoménu migrace. Odhaduje se totiž, že v 

moři, poblíž břehů, které slouží jako pláže turistům, utonulo při útěku před 

hladem či politickým terorem, během několika posledních let asi 20 tisíc lidí. 

Výňatek z homilie papeže Františka: »Adame, kde jsi?«, »Kde je tvůj bratr?« To jsou dvě 

otázky, které klade Bůh na začátku dějin lidstva a které rovněž klade všem lidem naší doby, 

také nám. Chtěl bych však, abychom si položili třetí otázku: „Kdo z nás pláče nad touto 

skutečností a nad fakty jakými jsou ona zmíněná úmrtí bratří a sester? Kdo oplakával lidi, 

kteří byli na té lodi? Mladé matky s dětmi? Muže, kteří chtěli jen nějak uživit svoje rodiny? 

Jsme společností, která zapomněla plakat, soucítit. Globalizace lhostejnosti nám odňala 

schopnost plakat! V evangeliu jsme slyšeli křik, pláč, velký nářek. „Ráchel oplakává svoje 

děti…“. Herodes rozsévá smrt, aby bránil svůj blahobyt, svoji mýdlovou bublinu. A toto se 

opakuje… Prosme Pána, aby odstranil to, co zůstalo z Heroda v našem srdci, prosme Pána o 

milost plakat nad vlastní lhostejností, plakat nad krutostí, která je ve světě, v nás, i v těch, 

kteří v anonymitě přijímají sociálně-ekonomická rozhodnutí, jež otevírají cestu takovýmto 

dramatům dnes ve světě plakal. Pane, prosíme o odpuštění za lhostejnost vůči tolika bratřím a 

sestrám, prosíme tě, Otče, za odpuštění pro ty, kteří zpohodlněli a uzavřeli se do svého 

blahobytu, který způsobuje anestézii srdce, prosíme Tě o odpuštění pro ty, kteří svými 

rozhodnutími na světové úrovni vytvořili situace, které vedou k těmto dramatům. Odpusť, 

Pane! Ať slyšíme i dnes tvoje otázky: »Adame, kde jsi?«, »Kde je krev tvého bratra?«. 
 

farka@antiochia.cz; http://farka.antiochia.cz;  kancelář: 581 616 139, 608 344 586 

o.Radomír 731 626 515, o.Petr 736 522 840, Vojta 732 670 688  

mailto:farka@antiochia.cz
http://farka.antiochia.cz/


Adorační den farnosti Drahotuše  

středa 31.7. 
 

od do  

9:00 10:00 

Za všechny staré a nemocné,  

aby je Pán posiloval v jejich kříži. 

 

 

 

10:00 11:00 

Za svatého otce Františka,  

aby moudře vedl svatou církev Boží. 

 

 

 

11:00 12:00 

Za naše rodiny,  

aby byly zdravé a žily podle Božích přikázání. 

 

 

 

12:00 13:00 

Za našeho arcibiskupa Jana,  

aby byl našim moudrým pastýřem. 

 

 

 

13:00 14:00 

Za náš národ,  

aby v duchu C+M obnovil své křesťanské kořeny. 

 

 

 

14:00 15:00 

Za naše představitele,  

aby hledali skutečné dobro pro obec i stát. 

 

 

 

15:00 16:00 

Za naše potřeby, které svěřujeme Pánu,  

aby nám ukázal správnou cestu. 

 

 

 

16:00 17:00 

Za bohoslovce, aby poznali své povolání  

a pilně studovali k Boží slávě. 

 

 

 

17:00 18:00 

Za kněžská a řeholní povolání, 

aby byl dostatek dobrých služebníků církve. 

 

 

 

18:00 – Mše svatá 



 
 

 

Poutě v našich farnostech 

Ne 26.5. 14:30* - Boňkov, Nejsv. Trojice 
Ne 18.8. 

Nanebevzetí P.Marie 

11:00 – Potštát, PM 

Ne 16.6. 
9:30 – Loučka, sv. Antonín 14:30* - Kovářov 

15:00 – Středolesí, sv. Antonín 15:00 - Milenov 

Ne 23.6. 11:00 – Lipná, sv. Jan Křtitel Ne 25.8. 11:00 – Potštát, sv. Bartoloměj 

Ne 30.6. 14:30*-Kyžlířov,Navštívení PM Ne 15.9. 15:00 – Velká, Sv. Kříž 

Pá 19.7. 18:00 – Drahotuše, posv. kostela So 28.9. 17:00 – Radíkov, sv. Václav 

Ne 21.7. 
9:30 – Partutovice, posv. kostela Ne  13.10. 11:00 – Podhoří, sv. Havel 

11:00 – Boškov, Marie Magdal. 
Ne 3.11. 

9:30 – Loučka, sv. Karel 

Ne 28.7. 10:00 – Drahotuše, sv. Anna 14:30* – Uhřínov, sv. Karel 

Ne 11.8. 7:50 – Drahotuše, sv. Vavřinec Ne 10.11. 8:00 – Jezernice, sv. Martin 

 Ne 1.12. 14:30*-Potštát,50L., sv. Barbora 

*Není mše sv., pouze pobožnost Ne 8.12. 9:30 – Partutovice, sv. Mikuláš 

 


