
        

                          
  
 
 

     
                   

                  Bože,štědrý dárce milosti, ty jsi nás stvořil,ty udržu- 

ješ náš život a vedeš nás;buď stále s námi a slyš naše prosby: 

obnovuj v nás a udržuj svou milost, kterou jsme od tebe přijali. 
 

1. čtení: Kaz 1,2; 2,21-23; 2.: Kol 3,1-5.9-11; Ev.: Lk 12,13-21 
 

Ž 90 Pane, tys nám býval útočiš- 

těm od pokolení do pokolení!  
 

Jak mluvit o Bohu KKC 39–49 východisko pro dialog s nevěří- 

cími a jinými náboženstvími / Bůh nás přesahuje. Slova nestačí. 

Z důvodu kněžské dovolené – kontakt na kněze v okolí 

Fara Hranice 581 601 667, P. Jiří Doležel 731 621 211, P. Stanislav Trčka 605 361 902 
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7:50 

Jezernice 8:00 --- --- --- 18:00 --- 8:00 

Partutovice 9:30 --- 19:00 6:45 --- --- 9:30 

Loučka 9:30 --- --- 17:30 --- --- 9:30 

Podhoří 
 

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

Potštát 11:00 19:15 --- --- --- ---  11:00 

Poutní v neděli 18.8.: Kovářov pob. 14:30 Milenov 15:00 Potštát PM 
 

19. neděle v mezidobí:  Všemohoucí, věčný Bože, tys nám poslal Ducha svého Syna a přijal 

jsi nás za vlastní; a proto k tobě smíme volat jako k Otci: upevni, co jsi v nás započal, 

abychom se mohli ujmout zaslíbeného dědictví. 

1. čtení: Mdr 18,6-9; 2. čtení: Žid 11,1-2.8-19; Ev.: Lk 12,32-48 
Ž 33

 Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek. 
 

Závažnost hříchu: smrtelný a všední hřích KKC 1852–1864 

rozdíl mezi smrtelným a všedním hříchem / co znamená plné vědomí a 

souhlas / nedobrovolná nevědomost / hříchy proti Duchu Svatému 

V neděli 11.8. *v Drahotuších slaví patrona kostela – sv. Vavřince. 
 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – čtvrtek 15. srpna 

*doporučený svátek – věřícím se vřele doporučuje účast na mši svaté. 

*v Loučce bude mše sv. již ve středu 14.8. – z předvečera slavnosti 

*v Jezernici bude mše sv. ve čtvrtek v 18:00 a v Drahotuších ve stejnou 

dobu bohoslužba slova s jáhnem Mgr. Jaroslavem Strnadelem. 

*Tuto slavnost oslaví při svých poutích v neděli 18.8.: v Potštátě 

v horním kostele Panny Marie v 11:00, v Milenově, farnost Drahotuše 

v 15:00 (P. Petr Utíkal) a v Kovářově v kapli při pobožnosti ve 14:30 
 

Fasáda kostela v Drahotuších 

V pondělí 4.8. si firma rozebere lešení a brigádníci postaví vlastní lešení ze 3 „kostek“ jen 

k plastice P. Marie. Její dokončení v barvě bude v posledním srpnovém týdnu. o.Radomír 

Infolist 4.8.2013 z 18. a 19. neděle v mezidobí 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Srpnové akce 
Farní tábor: Rodiče již dostali písemné info o táboře. Pokud se tak nestalo, stále visí na 

stránkách farka@antiochia.cz,odkud si je lze stáhnout.Zahájí potštátskou poutní mší 18.8. 

My se práce nebojíme: Pro kluky 12-17 roků. Vede o.Radomír. 11.-17.8. 
 

V neděli 18.8. *Bude pravidelná sbírka na opravy 
 

100 let od narození P. Františka Alexe a 50 let kněžství P. J.Vinklera 

*11.8. uplyne 100 let od smrti P. Františka Alexe. V Holešově je k této 

příležitosti výstava až do 30.8. V hranických novinách vyjde článek a 

připravuje se také návštěva holešovské výstavy a příp. malá výstavka i 

v Drahotuších. Jde o posledního kněze-rodáka z Drahotuš.  

*Na čtvrtek 29.8. plánujeme návštěvu této výstavy. Organizátor nás osobně provede. 

*Abychom nezapomněli také na živé rodáky, P. Jan Vinkler v červnu oslavil 50 let 

kněžství. I toto jubileum je dobré nepřehlédnout. Miroslav Černý a FARKA 
 

Poutní zájezd po stopách staveb architekta Santiniho 17.-18.8. 
Katolický spolkový dům v Lipníku nad Beč. zve všechny zájemce na poznávací zájezd. 

1. den: Odjez – Lipník, zvonice 9:00, směr Zelená hora u Žďáru /Sázavou, Havlíčkův Brod, 

Želivský klášter, tam prohlídka pivovaru vč. ochutnávky. 2. den: Mše sv. s P. M.Mališkou, 

pak směr Jindřichův Hradec – prohlídka a možnost cesty do Nové Bystřice vláčkem, dále pak 

do Heindenreichsteinu v Rakousku, pak přes Znojmo, zastávka v Letovicích a zpět k domovu. 

Cena zájezdu: 1250Kč (jízdné, prohlídka pivovaru, večeře, nocleh a snídaně), děti 350Kč. 

Závazné přihlášky: p. Kopecký, Smetanova 715, Lipník/B tel. 581 771 026 co nejdříve. 

Pořadatel upozorňuje na možnost drobné změny z důvodu objížděk apod. Dále doporučuje 

cestovní připojištění do EU na 1 den (25Kč) nejlépe v CK paní Grygarové (u lipnické pošty)  
 

XIII. cyrilometodějská pěší pouť na Velehrad 21.8.- 24.8 
Středa 6:30 Brno-Bystrc (33km); 8:30 Brno-Petrov (20km) – Blučina; 

Čtvrtek 6:30  – Žarošice – Věteřov (33 km); Pátek 6:30  – Sv.Kliment – 

Buchlovice (28 km); Sobota. 8:00  – Velehrad (8km).►10:30 obnova 

zasvěcení před bazilikou; 11h růženec; 11:30 mše sv., biskup Viliam Judák 

z Nitry; 15:00 přednáška P. prof. Petra Piťhy, svát.požehnání. Info: spacák 

a karimatka, spí se pod střechou, doprovodné vozidlo veze zavazadla a unavené poutníky. 

Přihlášky: B.- Bystrc 546 220 389, 608 470 415, info@poutnikem.cz , www.poutnikem.cz  
 

Pouť do Medjugorie 8.-14.9.  
Odjezd: 8. 9. v 18h z Vel.Ořechova ( upřesníme); příjezd 14.9. kol 12h Program: společný 

modlitební program ve farnosti, výstup na Podbrdo,  Križevac, modlitba u Modrého kříže, 

svědectví v komunitě Cenacolo, svědectví Gorana, svědectví Nancy v Hradu, aj. Doprava: je 

poskytována klimatizovaným autobusem zkušené firmy Hnát. Ubytování:  v pensionu Panna 

Maria ve 2, 3 a 4lůžkových pokojích s vlast. soc. zařízením za 10€/noc. Strava: K ubytování 

lze i stravování – dopor.polopenzi – snídani (3€) a oběd (7€). Večeře z vlastních zásob (suchý 

salám, sýr, instant.polévky, aj.). Cena: doprava  2.100,- Kč – zaplatit P.M.Vévodovi do 31.8.; 

ubytování 40 € - v autobuse; 2 € za tlumočení – v autobuse; příp. strava – polopenze 47 € 

(4xsnídaně á 3€, 5xoběd á 7€) – v autobuse. Pojištění: zajistí si každý sám (dopor.klasické 

cestovní pojištění na jižní Evropu od 9. do 14.9.). Přihlášky: P. Martin Vévoda (739 245 937) 
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1. čt.: Jer 38,4-10 

2.čt.: Žd 12,1-4 

Ev.: Lk 12,49-53 

                          
  
 
 

     
                   

                 Bože, tys připravil všem, kdo tě milují, dary větší, než jsme 

schopni si představit;vlej nám do srdce vroucí lásku,abychom tě milo-

vali za všech okolností a nade všechno, a tak abychom dosáhli toho, 

že se na nás vyplní tvá zaslíbení, převyšující všechny lidské tužby. 
 

Ž 39 Hospodine,  

na pomoc mi pospěš 
Základní ctnost spravedlnosti KKC 1807 

dávat Bohu a bližnímu, co jim patří/ spravedlnost vůči Bohu je ctnost spravedlnosti/ odčinění 

viny proti spravedlnosti KKC 2487 

 Po 19/8 Út 20/8 St 21/8 Čt 22/8 Pá 23/8  So 24/8 Ne 25/8 

Drahotuše --- 7:40 --- --- 18:00 Slavíč 

18:00 

7:50 

Jezernice --- 18:00 --- --- --- 8:00 

Partutovice 16:30 --- --- 16:30 ---  sv.10:30 9:30 

Loučka --- --- 17:30 --- --- --- 9:30 

Potštát  --- --- 18:30 Boňkov 
táborová 

--- --- 11:00 

Podhoří --- --- --- --- --- 11:00 

Dnes: *Sbírka je určena na opravy. Za Vaše dary Pán Bůh zaplať. 

*V Potštátě je mše sv. u Panny Marie v 11:00 poutní, dětská, táborová. 

Ve 14:30 i za účasti táborníků bude pobožnost u kapličky v Kovářově. 

*Poutní mši sv.ke cti Nanebevzetí Panny Marie mají i v Milenově v 15h 

*Pouť je i v Hranicích u kostelíčka, mše sv. je v 10:00 a též 

v Jindřichově, Špičkách, Soběchlebích a na Sv. Hostýně – arcibisk. Jan. 

*Poutní: 
Ž 44 Po své pravici máš královnu 

ozdobenou ofirským zlatem. 

Farnosti jsou v týdnu „spravované“ z Potštátu,kde jsme na táboře s dětmi 

Příští neděli: *Farnost Potštát slaví sv. Bartoloměje v 11:00 ve farním kostele. 

*Na Sv. Hostýně je Orelská pouť. Mši sv. v 10:00 slaví otec arcibiskup Jan a kardinál 

Dominik Duka, arcibiskup pražský. 

*Budou se vydávat knížečky pro děti na nedělní bohoslužby. Tématem budou starozákonní 

postavy. Nálepky do knížečky budou děti dostávat od 1.9. 
 

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). Výstava 

probíhá v út, čt a pá 8:00-12:00; 13:00-17:00 do 31.8.  

*Ve čtvrtek 29.8. chystáme malou autovýpravu na tuto výstavu. FARKA 

Infolist 18.8.2013 z 20. neděle v mezidobí pro farnosti 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Hodový koncert duchovní hudby 

Farnost a Městys Velký Újezd zvou dnes v 16h do far. kostela 

sv.Jakuba. Účinkují studenti konzervatoří a místní hudebníci na 

flétnu,hoboj, trubku, housle, varhany a zpěv. Na programu oblí-

bené duchovní aj skladby autorů všech stylových epoch. Před 

koncertem 15.00-16.00 proběhnou komentované prohlídky 

krypty pod kostelem - rodinné hrobky Podstatských-Lichtensteinů. Vstupné je dobrovolné. 
 

Prosba z Drahotuš 

Jak jste v Drahotuších postřehli, blíží se k dokončení restaurování plastiky Panny Marie na 

průčelí kostela. Restaurátor má před sebou jemné dokončovací práce. Jelikož sám jsem 

v sobotu dokončil akci s mládeží a dnes již začínáme tábor s dětmi, hledám šikovného 

kutila, který by nahoře na úrovni plastiky patrně s hmoždinkami osadil 2 oka do fasády 

k upevnění lešení tak, aby se při práci nekývalo a jedno uvolněné oko upevnil. Oka jsou 

položena na dolním patru lešení. Bylo by to potřeba do středy. Děkuji. o.Radomír 
 
 

Novéna k biřmování 1.9.2013 

10 dnů před udílením této svátosti zvu nejen biřmovance a jejich kmotry, ale i obě farnosti 

k soukromé či společné modlitbě. Je možné použít jakoukoliv novénu k D.Sv; nejlépe však 

vloni vydanou novénu k roku biřmování;budu je mít pro zájemce tento týden u sebe.o.Rad. 
 

Příměstský tábor Centra pro rodinu Jitřenka a farnosti Hranice na faře v Hranicích  

II: 26. – 30. 8. (M.Kaňovská).Vycházky do okolí, sport, hry,výtvarné dílny. Zajištěna do-

polední svačina a oběd.Cena 400Kč. cprhranice@ado.cz či 736239179 
 

Nové apologetické stránky www.rozumnavira.cz   

Zájemci z řad křesťanům napříč denominacemi si zde hlouběji mohou 

uvědomit, že naše spásonosná víra je do velké míry obhajitelná rozumem 

a nebát se tak vyjít s dobrou zprávou do světa.Jiří Lem,provozovatel stránek z Bystřice p.H 
 

Zprávy z Oldinu    

Pozvánka na pouť pedagogů 

Zveme vás s Maticí svatohostýnskou na Sv. Hostýn v sobotu 24. 8. Chceme děkovat Matce 

Boží za ochranu a pomoc o prázdninách a vyprosit potřebné milosti pro nový školní rok. 

8.15 – pěšky ze zast.v Bystřici p.H u hřbitova; 10.00 – mše sv., Mons. Jan Graubner; 11.15 

– přednáška M.J. Graubnera: Církevní škola – škola víry;13.30 – Cesta světla, požehnání 
 

Centrum života mládeže Přístav v Rajnochovicích slaví 20 let od založení.  
Od roku 1993, zde prošlo velké množství mladých lidí a Přístav se zapsal do srdcí mnoha z 

nich. Na 31.8. se proto chystá velká oslava. Začíná se dopolední mší sv.s o. arcibiskupem. 

Zváni jsou příznivci, bývalí pracovníci i přijíždějící na Přístav poprvé. V programu se 

pamatuje i na rodiny s dětmi. Je možné přijet i na celý víkend a pomoci s přípravou. 

Arcidiecézní „poprázdninová“ pouť rodin na Svatém Hostýně 

Duchovní správa, Matice sh. a CPR Arcibiskupství olom. vás srdečně zvou v sobotu 31.8. 

Mše sv.v 10.15. 13-15hod. program plný zábavných disciplin pro děti i rodiče. Nezapome-

neme ani na odměny pro děti. Přijďte, abychom mohli společně poděkovat Matce Boží za 

její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit potřebné milosti našim dětem a vnukům 

pro nový školní rok. Více: Mgr. Josef Záboj, : 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz 
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1. čt.: Iz 66,18-21 

2.čt.: Žd 12,5-13 

Ev.: Lk 13,22-30 

 

                          
 

  
 
                       

                    Bože, ty vedeš úsilí věřících k společnému cíli; uč nás milovat, co přikazuješ, a 

toužit po tom, co slibuješ, aby uprostřed proměn tohoto svě-

ta naše srdce pevně přilnulo k tomu, v čem je pravá radost. 
 

Ž 116 Jděte do celého světa a 

hlásejte evangelium 
Peklo KKC 1033–1037 

Ježíšova slova o pekle/ výzva 

k odpovědnosti/ naléhavá výzva k obrácení 

 Po 26/8 Út 27/8 St 28/8 Čt 29/8 Pá 30/8  So 31/8 Ne 1/9 

Drahotuše 18:00 7:40 --- --- 18:00 --- 11:00 biřmování 

Jezernice 18:00 --- --- --- --- --- 8:00 

Partutovice --- --- --- 16:30 6:45 19:00 xxx 

Loučka --- --- + 14:00 17:30 --- --- 9:30 

Potštát  --- --- 18:30 --- --- --- 8:30 biřmování  

Podhoří --- 18:00 --- --- --- 18:00 xxx 

Dnes: * Potštát slaví sv. Bartoloměje v 11:00 ve far.kostele a bude křest Zdeňka Němce 

* Budou se vydávat knížečky pro děti na nedělní bohoslužby. Jejich letošní téma budou 

starozákonní postavy. Nálepky do knížečky budou děti dostávat od 1.9. 
 

Přípravy k slavnosti biřmování 

SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ UDĚLÍ PŘÍŠTÍ NEDĚLI OTEC 

ARCIBISKUP JAN 5 biřmovancům v Potštátě a 15 v Drahotuších. 

* Prosíme o modlitbu: Můžete se modlit klasickou novénu k Duchu 

Svatému, jak se modlí před slavností Seslání Ducha Svatého. 

*nácvik liturgie na biřmování - prosíme ministranty, aby nám pomohli. 

V Drahotuších v pátek po mši svaté a v Potštátě ve středu v 17:15.  

*svátost smíření před touto svátostí je možné přijmout kdekoliv; nabízíme i tyto termíny: 

středa 28.8. od 17:45 v Potštátě a pátek 30.8. od 17:15 v Drahotuších. 

*květiny z vaši zahrádky:Prosíme drahotušské farníky,aby přinesli na páteční 

mši svatou květiny ze zahrádky na výzdobu kostela k biřmování. Děkujeme.  

*sobotní mše svaté: kvůli biřmování mimořádně bude v Podhoří v so v 18:00 

a v Partutovicích v 19:00 s nedělní platností. 
 

Příští neděli: *Školákům bude požehnáno do nového školního roku 

*v Potštátě a Drahotuších přijmou biřmovanci sv.biřmování, pak je oběd s arcibiskupem. 

*Děti dostanou 1. nálepku do nové knížečky, příp. si mohou novou knížečku vyzvednout. 
 

Výlet do Holešova 

V Holešově končí výstava o P.Fr.Alexovi ke 100. výročí od narození. Ve čtvrtek se v 7:15 

z Drahotuš s o.Petrem na ni vydáme.Organizátor výstavy nás osobně provede.o.P.,M.Černý 
 

Farní volejbal na faře v Drahotuších. Opět dnes v 17:00.  
 

Infolist 25.8.2013 z 21. neděle v mezidobí pro farnosti 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Práce v Drahotuších  

Počátkem týdne se dokončí restaurování reliéfu P.Marie a bude možné 

odstranit lešení. Pán Bůh zaplať všem pomocníkům a dárcům. o.Radomír 
 

V září… 

* v neděli 8.9. slaví pouť k Narození P.Marie v Hranicích u kostelíčka v 10h 

*První svaté přijímání v Drahotuších bude v neděli 29.9. při mši sv. v 7:50 

*Poutě v  září: Velká v neděli 15.9. v 15h, Radíkov v sobotu 28.9. v 17h. 

*Sobotní mše: 7.9. – Milenov; 14.9. – Středolesí a Slavíč FARKA 

Poděkování za tábor 

Na farním táboře bylo nakonec 27 celkem hodných dětí. Děkujeme všem účastníkům, 

rodičům, ale hlavně vedoucím a kuchařům, kteří se zasloužili o dobrý průběh tábora. Také 

děkujeme těm, kteří dělali leccos za ty, kteří nám pomáhali s průběhem tábora. Tématem 

tábora jsme „proletěli“ světové misie. „Pozůstatky“ jsou k vyzvednutí na faře v Dr.FARKA 
 

Dožínky – poděkování za úrodu  

V Jezernici, Loučce, Podhoří a též v Potštátě budou při mši sv. v neděli 8.9.; v Drahotuších 

a Partutovicích bude poděkování za úrodu v neděli 13.10.; v Podhoří budou tu neděli hody.  
 

Pouť za obnovu rodin a kněžská a řeholní povolání děkanátu Hranice 

Otec arcibiskup Jan nás zve tentokrát na Velehrad a to v sobotu 21.9. Pojede 

autobus na který se můžete od příští soboty hlásit. FARKA 
 

Přihlášky do náboženství 

Děti, které budou nově chodit tento školní rok do náboženství, vyzvednou si 

přihlášku v kostelích a odevzdají během září k ředitelství školy nebo na faru. FARKA 
 

Poděkování obětavým pletařkám 

Díky Vám bylo odesláno 338 ks obvazů na misie. J.V. 
 

Centrum života mládeže Přístav v Rajnochovicích slaví 20 let od založení v so 31.8.  
Začíná se dopolední mší sv.s o. arcibiskupem. Zváni jsou příznivci, bývalí pracovníci i 

přijíždějící na Přístav poprvé. Je možné přijet i na celý víkend a pomoci s přípravou. 
 

Arcidiecézní „poprázdninová“ pouť rodin na Svatém Hostýně so 31.8. 

mše sv.v 10:15. 13-15h. program plný zábavných disciplin pro děti i rodiče. Společně 

poděkujeme PM za ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosíme potřebné 

milosti našim dětem a vnukům pro nový školní rok. Více: zaboj@arcibol.cz 
 

38. mohelnický dostavník čt 29.8. – ne 1.9. 

Začne ve čtvrtek na hradě Bouzově 29. 8. od 18 hod., skupina Stráníci a Nezmaři. Dalších 

dnech (pátek od 16 hod, sobota a neděle od 8.30 hod.) nás očekávají recitály, soutěž kapel, 

filmová soutěž. Připravena je scéna TV NOE a RADIA PROGLAS. Z nabídky festivalu - 

Pouta, Freďáci, Marien, Žalman a spol., Tempo di vlak, Oboroh, Zrcadla, F.T. Prim. Kromě 

hlavní scény bude v provozu i tzv. Duhová scéna a rovněž budete mít příležitost posedět si u 

osadního táborového ohně (v sobotu od 21 hod.). Po nedělní mši svaté, která začíná v 7.30 

hod. a je určena návštěvníkům  Dostavníku, proběhne na hlavní scéně tradiční Scéna Radia 

Proglas, kterou uvede Milan Tesař. Již po jedenácté bude udělena cena Radia Proglas a TV 

NOE „Za krásu slova“. Jako poslední kapela vystoupí v neděli od 11hod. SPIRITUÁL 

KVINTET Praha.Více www.mohelnickydostavnik.cz.Zve pořadatel Pavel Aligátor Nenkovský 

 

 
 

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/


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 

 


