
1. čt.: Gn 18,20-32 

2.čt.: Kol 2,12-14 

Ev.: Lk 11,1-13 

        

                          
  
 
 

     
                   

                    Bože, od tebe je všechna síla a svatost, ty jsi ochránce všech, kdo v tebe doufají; 

skloň se k nám, dej nám správné poznání a veď nás, ať věcí stvořených  

užíváme tak, aby nás už nyní přiváděly k tomu, co je věčné. 
 

 

Ž 138 Když jsem volal,  

Hospodine, vyslyšels mě. 
Ježíš nás učí se modlit. Modlitba Páně – vzor modlitby 

KKC 2759–2865 - shrnutí celého evangelia KKC 2773–2776 /  

Otče náš, jenž jsi na nebesích KKC 2797–2802 / sedm proseb KKC 2857–2865 

 Po 29/7 Út 30/7 St 31/7 Čt 1/8 Pá 2/8  So 3/8 Ne 4/8 

Drahotuše --- --- 18:00 --- 18:00  Sv.11:00 7:50 

Jezernice 18:00 --- --- --- --- Velká 

18:00 

8:00 

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

Loučka 18:00 --- --- --- --- --- 9:30 

Potštát  --- --- 19:15 Hranice  

8:00 

--- --- 11:00 

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

 

Na opravy: Drahotuše 8,8; Partutovice 1,7; Loučka 0,7; Podhoří 0,8 

Svatoanenská pouť v Drahotuších 

*V Drahotuších je pouť u sv.Anny, mše sv.v 10h před kaplí. Hlavním celebrantem je P. 

Vratislav Kozub, farář všechovický a místoděkan hranický. Mezi nás přijel arcivévoda, 

který spolu s poutním kazatelem odjedou kočárem do farního kostela. Zveme také všechny 

poutníky, aby se zastavili na modlitbu ve farním kostele, který je po celý den otevřený.  

*zhruba 20 min. po skončení mše svaté bude prohlídka a modlitba v kostele sv. Vavřince 

spolu s naším hostem a arcivévodou. Ve 12:00 bude modlitba Anděl Páně a pro zájemce 

možnost komentované prohlídky. 

* Poutní žalm: 
Ž 131

 Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida 
 

 

Adorační den farnosti Drahotuše ve středu 31.7. 
Začne v 9h a vyvrcholí mší sv. v 18h. Stále je možnost se zapisovat a udělat si čas. FARKA 

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. 
 

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

Infolist 28.7.2013 z 17. neděle v mezidobí pro farnosti 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Příspěvky na opravu kaple v Milenově či fasády věže a reliéfu P.Marie v Drahotuších 

Kdo chce přispět příp. i na jiný účel prostřednictvím banky, zde je č.ú. ŘKF Drahotuše: 

188 025 33 09/0800. Nám. Osvobození 1, 753 61Hranice IV – Drahotuše. Potvrzení bude 

vystaveno na faře v Drahotuších i při daru v hotovosti od 1.000Kč.  Děkuji. o.Radomír 
 

Kalendář na r. 2014 

Již jsou vybrány fotografie a zhruba naplánované termíny. Bude-li se někdo chtít podívat, 

příp. dát nějaké připomínky, nechť se mi ozve na e-mail, rád pošlu a přijmu. Vojta 
 

Společná dovolená na faře v Drahotuších 

* Od neděle 4.8. do soboty 10.8. budou kněží společně na cyklopouti  po ČR k Velehradu. 

V tuto dobu nebudou bohoslužby ve všední dny a v neděli 11.8. nevyjde Infolist, proto ten 

příští bude i na následující týden. Také já odjíždím na 14 denní dovolenou na Antiochii do 

Prosenic, následně pak bude farní tábor v Potštátě, kterého se účastní 24 přihlášených dětí. 

* Svátostné potřeby budou vykonávat kněží v Hranicích. Bude-li potřeba pohřeb, žehnání, 

svátost smíření, pomazání nemocných či eucharistie, obraťte se laskavě na ně. Vojta 
 

Dávat srdcem je umění, ale vždy potěší ( Lk 11, 1-13) 

Zaměstnanci darovali generálnímu řediteli obraz s krajinou. Šéf byl dojatý až k slzám, 

poděkoval jim a krajinku označil za nejhezčí dárek,který kdy dostal.Přihlížející byli zasko- 

čeni a zmateni, neboť obdarovaný ředitel byl slepý, Tenkrát si někteří vzpomněli na stejně 

překvapivou událost, která se stala před pár lety, kdy darovali jednomu kolegovi, jemuž 

byly amputovány obě nohy, teplé vlněné papuče. Také on tenkrát pohnutě děkoval za ten 

nejkrásnější dar, jaký mu jen mohli darovat! K zamyšlení: Proč na první pohled nevhodné 

dary vzbudily u dvou postižených lidí takové pozitivní reakce? Oba totiž obdrželi největší 

dar,protože je přátelé pokládali za normální! Zkusme ty kolem sebe vidět více srdcem. Ob-

jevíme v nich úžasné bohatství a inspiraci!Ať nám k tomu Bůh otevře oči!P.Pavel Kavec  
 

Práce: v Drahotuších … 

Opravy věže kostela sv.Vavřince jsou téměř dokončeny. Ještě zhruba do 10.8. bude 

probíhat restaurování plastiky P. Marie. Pán Bůh zaplať za všechny vaše modlitby i dary. 

v Milenově 

Po dokončení nátěru střechy se dokončuje fasáda kaple; hlavně průčelí 

ve Středolesí 

Byla opravena část střechy v havarijním stavu za 95.000Kč. Zbytek (2/3), 

pokud v r. 2014 získáme příspěvek 

v Potštátě 

Se opravují okapy na far.kostele a připravuje se oprava komínu na faře; 

prosím, kdo mi dával kontakt na kominíka, ať se mi připomene. Děkuji. 

...a v Partutovicích 

*Na přelomu prázdnin bude provedeno vyrovnání terénu bývalého 

hřbitova a příprava pro položení chodníku kolem kostela a ke vstupům.  

*Pamětní deska se stovkou jmen bude zhotovena z tmavé leštěné žuly. o.Radomír 
 

Sklenice na faře v Drahotuších - poslední nabídka 

Sklenice na zavařování 0,15 – 0,7litrů s obojími uzávěry.  

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

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 
 

Blahopřání:   Paní Vlasta Skříčilová  z Hrabůvky oslavila 70 let.  

Blahopřejeme k tomuto jubileu a přejeme radost z Boží lásky od teď  

až navždycky. J. Voldánová a FARKA 
 

Centrum pro rodinu Jitřenka zve náctileté i starší na Den s časopisem IN 

ve středu 14. 8. od 8 do 16 h. 8:00 – mše svatá v kostele v Hranicích; 9:00 - svačinka 

9:30 – 12:00 – „U zrodu časopisu“ aneb vyzkoušejte, jak vzniká časopis od začátku 

12:00 – oběd; 13:00 – 16:00 – tvoření (speciální šperky, různé drobnosti) - povídání s 

kosmetičkou o základní péči o pleť (kosmetika ze zahrady i z ledničky) Oběd zajištěn. 

Příspěvek na oběd a materiál - 80Kč. Těšíme se na vás CPR Jitřenka 

 
 

Týdenní tábor pro kluky od 8 do 19ti let – „Po stopách apoštola Pavla“ ve Středolesí 

Kde končí nadšení, příběh o svatém Pavlovi teprve začíná… Cesta až na konec světa je v 

termínu: 11.- 17.8. cena: 850,-  Potrava zajištěna: fyzická 5x denně, duchovně-duševní 

nepřetržitě :-) Přihlašujte se do 4.8. u Jiřího Jemelky na emailu: jemik@seznam.cz  nebo u 

pana faráře P. Martina Mališky: na faře či v sakristii v Lipníku. Více na: 603 995 052 

Krátká svědectví ze setkání  

*Letošní pouť ze sv. Hostýna na Velehrad se nesla v duchu  

1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Veligrad (dnešní 

Staré Město). Poutí nás tradičně provázel a organizoval ji P. 

Peňáz, jenž měl nelehký úkol dovést více než 200 poutníků až 

do cíle. Velký dík patří farnostem Lukoveček, Štípa, Oldřicho-

vice, Napajedla a Jalubí, které se postaraly o občerstvení či nocleh tak velkého počtu pout-

níků;Pán Bůh zaplať.Nejmladší poutnice měla 5,5 roku a nejstarším byl p.Richtr z Radíko-

va. Z naší farnosti se pouti zúčastnilo 8 poutníků. Bára Voldánová a ostatní poutníci 

* Ekumenická bohoslužba v Husově sboru v Drahotuších: Opět po roce byl naplněn 

husitský kostel. Bohoslužba proběhla ve vzájemné vstřícnosti za účasti cca 110 věřících 4 

křesťanských konfesích. Připomněli jsme si nejen 1150 let příchodu Cyrila a Metoděje, ale 

také 400 let Bible Kralické. K této příležitosti jáhen Vlastimír nachystal malou výstavku. 

Po skončení byl čas nejen pohoštění, ale i vzájemných rozhovorů, které nás sblížily. Díky 

všem, kteří se účastnili. Vojta 

*Ekumenická bohoslužba na Helfštýně: otec Petr spolu s evangelickou farářkou vedli 

bohoslužbu také za velké účasti věřících, kteří přijeli několika autobusy v počtu asi 150 

duší. Bude z toho další pěkná tradice. Není nás málo a je dobře, že se takto sdružujeme a 

snažíme se směřovat k jednotě. Z toho by měli radost i Cyril a Metoděj. Farníci 

*Koncert Popelky Nazaretské v Podhoří: Děkuji „posílené“ podhorské schole, která mile 

překvapila asi nejen mne. Renčovo dílo bylo vhodně uvedeno a zasazeno do aktuálních 

kontextů doby a kněžských padesátin a srozumitelně provedeno slovem, hudbou a zpěvem 

tak, aby zasáhlo nejen uši. Jen škoda,že účast byla téměř výhradně záležitostí místních.o.R. 



*Charismatická konference v Brně: 25 drahotušských a 3 farníci z dalších farností se 

povzbudili na duchu mezi dalšími 6.000 účastníky při katechezích,mších sv., setkáních 

apod. od čt 11.7. až do dneška. Bohu dík za atmosféru, myšlenky, nadšení… o.Radomír 

 

 

 

 

Časy nedělních bohoslužeb v celé ČR 

Při víkendovém cestování se možná bude hodit: na serveru www.mapabohosluzeb.cz, 

kde najdete časy nedělních bohoslužeb ve všech městech i obcích. FARKA 
 

Poutě na Sv. Hostýně během srpna 
Ne 11. 8. První muzikantská pouť; Čtvrtek 15. 8. Nanebevzetí 

Panny Marie, titulární slavnost; mše sv. 7:00; 9:00; 10:15 hlavní; 

11:30; 15:00 a 13:00 svát. požehnání. Ne 18.8.  Slavnost 

Nanebevzetí Panny Marie, hlavní pouť, pontifikální mše sv. v 10.15;  

Sobota 24. 8. Pátá pouť pedagogů, hlavní mše sv. v 10.15 (8.15 pěší 

pouť, odchod z autobusové zastávky v Bystřici pod Hostýnem u 

hřbitova; 11.15 přednáška Mons. Jana Graubnera „Církevní škola – 

škola víry“; 13.30 Cesta světla, závěrečné požehnání) Ne 25. 8. 

Orelská pouť, pontifikální mše sv. v 10:00 na venkovním oltáři; 

Sobota 31. 8. Arcidiecézní pouť rodin a dětská pouť na konci prázdnin, v 9.00 a v 10.15 

hod. mše svaté za děti, rodiny a mládež. Následuje program pro děti a mládež. 
 

Kurz Animátor v Rajnochovicích   

Nabídka pro mladé, kteří se chtějí zapojit do pastorace mládeže. Nahlaste se do 30.9. u 

svých kněží. Kurz je dvouletý, každý rok se uskuteční pět víkendů a po prvním roce 

týdenní soustředění. Témata víkendů směřují k formaci v rovině duchovní, osobnostní a k 

rozvoji kompetencí v oblasti práce s dětmi a mládeží. o. Petr, kaplan pro mládež 
 

Modlitba na prázdniny 

Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe. Očekávám mnoho – slunce, oblaka, 

vítr, vodu, dálky, přátele. Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro 

hlas stvoření. Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější. 

Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě, abych jim dovedl naslouchat, 

abych se přiblížil jim i jejich světu, abych jim porozuměl, neboť mám čas. Dej mi slova a 

činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska. Dej, ať se vrátím 

domů bohatý zkušenostmi a novou silou... (Pereira, Myšlenky a modlitby) 

Sklenice na faře v Drahotuších 

Opět je tady čas zavařování a tak jen připomínám našim obdarovávatelkám (ale i jiným 

zájemcům), že se nám na faře velmi namnožily umyté prázdné sklenice na zavařování 0,2 

– 0,7litrů s obojími typy uzávěrů. Prosím vyzvedněte si je co nejdříve, ať je nemusím po 

30.7. vyhazovat. Děkuji. o.Radomír 

Dvě malá ohlédnutí 

*ekumenická bohoslužba 

*koncert v Podhoří 

 

http://www.mapabohosluzeb.cz/


 

 

Práce v Drahotuších  

S mírným zpožděním začnou opravy celé fasády věže kostela sv.Vavřince v Drahotuších 

stavbou lešení. Opravy bude provádět firma IZONASTA – St.Kuchařík, Partutovice. 

Včetně klempířských prvků by náklady měly činit 230.000Kč. Restaurování reliéfu 

P.Marie provede akad.sochař René Tikal, který již několik soch i křížů v okolí Drahotuš 

v posledních letech restauroval (průběh těchto prací a stav reliéfu i ve fotografiích je 

k nahlédnutí na nástěnce vzadu v kostele). Tyto práce budou stát 120.000Kč, neboť reliéf 

s mozaikou jsou ve velmi bídném stavu. Vše by mělo být dokončeno kolem 20.srpna. o.R. 
 

Prázdninové akce našich kněží 

1.-4.7. vodní pouť Bečvou a Moravou – oba;      6.-20.7.Antiochie „A“    o.Petr 

8.-10.7. s ministranty v Beskydech – o.Radek ; 11.-13.7.konference CHO v Brně – o.Radek 

4.-10.8. cyklopouť –oba;   11.-17.8. Mysepracenebojime –o.R.; 18.-24.8. dětský tábor -oba 
Děkuji do Potštátu za různé pomoci při úklidech,zkrášlováních a opravách fary a kostela.o.R. 
 

a v Partutovicích  
Děkuji za velkou pomoc při čtvrtečním odstraňování vnějších částí a zbytků hrobů, které 

majitelé nechtěli ponechat. Trvající zájem o ponechání těch, které dosud stojí je třeba 

vyjádřit na OÚ v Partutovicích do 30.6. a domluvit se na poplatcích. Po tomto termínu 

začnou úpravy terénu kolem kostela. Tento termín platí i pro případný zájem o odebrání si 

centralizovaných pomníků. Více: viz společná informace farnosti a obce Partutovice na 

obecní nástěnce. Pamětní deska z leštěné mosazi s 82 jmény bude na umístěna na zdi 

kostela u bočního vchodu. o.R. 
 

C+M – národní pouť na Velehradě  
*Bohoslužby v našich farnostech: ve čtvrtek 4.7. v 19:00 v Potštátě a Podhoří, v pátek 

5.7. v 7:50 Drahotuše, 8:00 Jezernice a 9:15 Loučka a Partutovice. Doporučujeme vypravit 

se přímo na Velehrad, kdo nemůže, stihne to alespoň k médiím. 

* Velehradské slavnosti 4. – 5. 7. ; čtvrtek 4. 7. - Večer lidí dobré vůle v 19.30 Vystoupí 

Jiří Pavlica s Hradišťanem, Filharmonie Zlín aj. Koncert vysílá ČT1 a ČR1 - Radiožurnál. 

Pátek 5. 7. – národní pouť.Slavná mše sv. v 10.30. Hlavním celebrantem bude papežský 

legát kardinál Josip Bozanić, arcibiskup záhřebský. Koncelebrují biskupové Čech, Moravy 

a Slezska. Bude přenášet ČTa ČR Praha. Více http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule 
 

Pozvánka na farní tábor 

Podle přihlášek je místo ještě pro 14 dětí. Nebojte se přihlásit k „Celosvětovému putování“ 

18. – 24.8. na faře v Potštátě. Info a přihlášky na https://www.signaly.cz/farni-tabor-3 
 
 

 

Prázdninové akce našich kněží 

1.-4.7. vodní pouť Bečvou a Moravou – oba;      6.-20.7.Antiochie „A“    o.Petr 

8.-10.7. s ministranty v Beskydech – o.Radek ; 11.-13.7.konference CHO v Brně – o.Radek 

4.-10.8. cyklopouť –oba;   11.-17.8. Mysepracenebojime –o.R.; 18.-24.8. dětský tábor -oba 
 

Prohlášení České biskupské konference   

Drazí bratři a sestry, někteří naši spoluobčané jsou vystaveni nové a těžké zkoušce. Po 

dlouhých deštích přišly ničivé povodně, které za sebou mnohde zanechaly spoušť a zkázu. 

Tisícovkám rodin povodeň vážně poškodila domovy, odnesla předměty jejich srdcím 

http://www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule
https://www.signaly.cz/farni-tabor-3


blízké a připravila je o pocit bezpečí, o klidné spaní. Současně však ukázala, že proti síle 

ničivého živlu nejsme úplně bezmocní a nepoučeni z předchozích povodní. Na mnoha 

místech ochránily zdraví (a možná i životy) i majetek lidí včasná organizační opatření, 

technické zábrany, celý protipovodňový systém. Naše uznání si zaslouží všechny prvky 

integrovaného záchranného systému počínaje záchranáři, hasiči, policií, pracovníky 

v dopravě, představiteli státní správy a místních samospráv, armády až po četné 

dobrovolníky a neziskové organizace.  

Mezi nimi jmenujme Charitu ČR, která byla zřízena Českou biskupskou konferencí, aby 

pracovala v duchu křesťanských zásad, tedy s láskou a s důstojností k těm, kteří se bez 

pomoci ostatních neobejdou, neboť v trpících vidí svého bližního, obraz našeho Pána. 

Charita na blížící se povodeň zareagovala rychle. Již v neděli 2. června vyhlásila sbírkové 

konto a dárcovskou SMS a vzápětí začala organizovat pomoc. V diecézních Charitách 

Čech a v dalších místních Charitách začaly pracovat krizové štáby a sběrná místa 

materiální pomoci. Charity poskytly ubytování lidem v zatopených územích a začaly 

organizovat dobrovolníky, shromažďovat úklidové prostředky, zveřejněna byla i krizová 

linka pomoci. Pracovníci Charity provádějí v terénu sociální šetření, zprostředkovávají 

dobrovolníky, radí, půjčují vysoušeče. Charita tak zúročuje své bohaté zkušenosti získané 

při velkých záplavách v letech 1997, 2002 a v řadě dalších menších povodní. 

K tomu, aby mohla Charita lépe a účinněji pracovat, potřebuje také naši pomoc -  

modlitbou i skutkem. Proto prosíme: otevřete svá srdce a podpořte dobré dílo Charity při 

odstraňování následků povodní. Věříme vám, spoléháme na vás a děkujeme všem, kteří už 

pomohli, nebo pomohou. 

S otcovskou láskou Vám žehnají  Vaši biskupové 

V Praze 12. června 2013 

 

Charita ČR organizuje pomoc postiženým povodněmi 

Akci lze podpořit finančně, materiálním darem či dobrovolnickou pomocí. Lze přispět na: 

Sbírkové konto Charity ČR č.ú.:11998822/0800 u České spoř., VS 906 nebo Dárcovské 

konto Charity ČR č.ú. 88444422/0800 u ČS, VS 906 nebo zasláním dárcovské SMS ve 

tvaru DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777. (Cena DMS je 30 Kč, z toho Charita ČR 

obdrží 27 Kč)  nebo příspěvkem v hotovosti přímo v sídle Charity Hranice na adrese 

Purgešova 1399, Hranice (tyto příspěvky budou následně převedeny na výše uvedené 

Sbírkové konto Charity ČR). Materiální dary: Potřebujeme zejména čistící, hygienické a 

dezinfekční prostředky, lopaty, košťata, kbelíky, gumové a pracovní rukavice, gumáky 

apod. Dary přijímá Humanitární sběrné místo na adrese Purgešova 1399, Hranice od 

čtvrtku 6. 6. od 8.00 do odvolání. Kontaktní telefon 581 606 615. Dobrovolnická pomoc. 

Pokud chcete pomoci jako dobrovolník, kontaktujte: http://povodne.charita.cz/vase-

pomoc/ Zde se dozvíte i o pomoci v rámci Charity ČR. 

 

 

 

 

 

Farní volejbal v Drahotuších. Obvykle čt 18:00 a ne 17:00.  

Nabídka prázdninových táborů  

http://povodne.charita.cz/vase-pomoc/
http://povodne.charita.cz/vase-pomoc/


*S večerníčkem na cestách - 27.7. -3.8. Sobotín (Šumpersko). max.1700Kč. E-mail: 

Oborilova.A@seznam.cz   či Petrasova31@seznam.cz.  Celotáborová hra, sport a pohyb, 

výpravy do přírody, výtvarné tvoření, společné chvíle 

modlitby a mše sv. … Anna Obořilová 

*Příměstský tábor Centra pro rodinu Jitřenka a farnosti 

Hranice na faře v Hranicích I.:15.–19.7. (J.Draberová),  

II: 26. – 30. 8. (M.Kaňovská).Vycházky do okolí, sport, 

hry,výtvarné dílny. Zajištěna dopolední svačina a oběd. 

Cena 400Kč. cprhranice@ado.cz  či 736239179 

*VII. vodácká pouť na Velehrad 1. – 4.7. vyplutí z Rybář 

v 8:30, cca 250Kč; pojede doprovodné vozidlo, na loďkách 

jen nutné potřeby. Info a přihlášky: rasid@antiochia.cz  

*My se práce nebojíme 11.– 17.8. spíše pro kluky 12-17 let. 

½ práce a ½ výlet na kolech, sport, plavání aj. Zachovalé kolo 

s nosičem příp.s brašnami a vybavením.  Cena: na pobyt si 

vyděláme prací,200Kč na drobné výdaje.rasid@antiochia.cz 
 

*Farní tábor s farností Drahotuše 18. – 24.8. fara Potštát, 700 Kč, doprava ve vlastní 

režii, hl. vedoucí:  P.Radomír Šidleja a P. Petr Utíkal, spolupracovníci:  mládež farností 

drahotušska. Poznáme něco nového, prozkoumáme neprozkoumané, najdeme dosud 

nenalezené. Nebojte se a připojte se k nám. farka@antiochia.czKalendář 2014 

Prosíme do 10.6.schopné fotografy o pořízení snímků z těch kostelů či kaplí, kde jsou pře-

vážně pevně umístěná umělecká díla (např. nástěnné malby, vitráže apod), jež jsou vhodné 

„k pochlubení se co u nás máme“. Kalendář 2014 bude mít takové zaměření.       o.Radomír 

Výstava o P. Františku Alexovi, posledním primiciantovi z Drahotuš 

Městská knihovna, Městské muzeum a galerie, Vlastivědný kroužek 

a Římskokatolická farnost Holešov Vás srdečně zvou na slavnostní 

zahájení výstavy „Ve službě Bohu, lidem, městu…100 let od 

narození holešovského děkana P. Františka Alexe“ (1913 –1988). 

Vernisáž proběhne ve čtvrtek 13. 6. v 18.00 ve studovně Městské 

knihovny Holešov (nám. Dr. E. Beneše 17, Holešov 769 01).  

PS: Pokud má někdo nějakou fotografii či vzpomínku; zvláště 

z dětství P. Františka Alexe, prosíme, zapůjčete na faru. FARKA 
 

 

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 

mailto:Oborilova.A@seznam.cz
mailto:Petrasova31@seznam.cz
mailto:cprhranice@ado.cz
mailto:rasid@antiochia.cz
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*Není mše sv., pouze pobožnost Ne 8.12. 9:30 – Partutovice, sv. Mikuláš 

 


