
1. čt.: Sir 3,19-31 

2.čt.: Žid 12,18-24 

Ev.: Lk 14,1.7-14 

        

                          
  
 
 

     
                   

Slavnost biřmování (Drahotuše a Potštát):  

Prosíme tě, Bože, dej, ať se na nás naplní tvá zaslíbení: sešli nám 

svého svatého Ducha, ať nás naučí vydávat ve světě pravdivé svědectví 

evangeliu tvého Syna 
 
 

Ž 144 Budu velebit tvé 

jméno, můj Bože, Králi. 
Nedělní téma: Církev je viditelná i duchovní   
KKC 771–786 z pojmu: Církev je svátost (LG 1) – analogie Vtělení. 

1) hierarchie  2) Tajemné tělo 3) tajemství spojující lidi s Bohem 

Nedělní:
Ž 68

Bože,ve své dobrotě ses postaral o chudáka 
 Po 2/9 Út 3/9 St 4/9 Čt 5/9 Pá 6/9  So 7/9 Ne 8/9 

Drahotuše 18:00 7:40 --- --- 18:00 Milenov 

18:00 

7:50 

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

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

Partutovice --- --- --- 16:30 16:30 19:00 SpálovPM
10:00 Potštát  --- --- 19:15 Hranice  

8:00 

--- --- 

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

OTEC ARCIBISKUP JAN GRAUBNER OSLAVIL VE 

ČTVRTEK 29.8. SVÉ 65. NAROZENINY. JMÉNEM 

NAŠICH FARNOSTÍ MU BLAHOPŘEJEME K TOMUTO 

ŽIVOTNÍMU JUBILEU A PŘEJEME HOJNOST BOŽÍCH 

DARŮ A MILUJÍCÍ OVEČKY NA VINICI PÁNĚ 

V OLOMOUCKÉ ARCIDIECÉZI, KTEROU JAKO 

POKORNÝ SLUŽEBNÍK BOŽÍ SPRAVUJE. FARKA 

Na opravy z min.neděle:Drahotuše 4,6; Partutovice 1,6; Potštát 5; Jezernice 1,1;Loučka 1,2  
 

Při dnešních liturgiích: *v Potštátě a Drahotuších přijme celkem 19 biřmovanců svátost 

biřmování z rukou otce arcibiskupa Jana. Děkujeme všem, kteří se podíleli na důstojném a 

slavnostním průběhu slavností biřmování.  

*Školákům bude požehnáno do nového školního roku *Děti dostanou 1. nálepku do nové 

knížečky, příp. si mohou novou knížečku vyzvednout. 
 

V týdnu: *v pondělí začíná nový školní rok. Přijímáme přihlášky do náboženství a 

účastníme zahájení školního roku na některých školách. Výuku v Drahotuších se pokusíme 

umístit co nejvíce do čtvrtku. Ostatní školy zřejmě jako vloni. Prosme za všechny školáky. 

*Pořad bohoslužeb během září bude zatím jak v minulém školním roce. 
 

Dovolená manželů 15.-17.9. 

Zvu na tradiční akci – tentokrát na faru poblíž Police nad Metují. V plánu jsou i procházky 

podzimními pohádkovými kulisami adršpašských skal. Přihlášky jakkoliv. o.Radomír 
 

Infolist 1.9.2013 z 22. ne v mezidobí a z biřmování 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Volejbal na faře v Drahotuších jako obvykle dnes v 17:00; ve čt. pak za školou 
 

Příští neděli: *V Jezernici, Loučce a Podhoří slaví dožínky jako poděkování za úrodu. 

* Ve Spálově u Mariastein slaví pouť mší sv. v 10:00.  Mše svatá v Potštátě se ruší, 

v Partutovicích bude již v sobotu v 19:00. Do Spálova pořádá Katolický spolkový dům 

v Lipníku zájezd za obvyklých podmínek. Více v Lipníku, Jezernici, Loučce či v Podhoří. 

*V Hranicích, u kostelíčka slaví pouť při mši sv. v 10:00 
 

Dožínky v Potštátě – změna 

Z důvodu nekonání mše sv. 8.9. budou dožínky až v neděli 15.9. v 11:00 FARKA 
 

Pouť farností na poutní místo Wambeřice v Polsku 

Vzhledem k termínu 14.9. je třeba do tohoto pátku nahlásit zájem. Bude-li dost zájemců 

zájezd se uskuteční, jinak z nedostatku termínů bude letos zrušen. Více příště. o.Radomír 
 

Svatební ohlášky pro kostel sv. Mikuláše v Partutovicích 

Dne 14.9. uzavřou církevní sňatek Václav Brhel z Partutovic a Alena Valentová z Vítonic  
 

Pouť za obnovu rodin a duchovní povolání děkanátu Hranice a Šternberk 

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

který se již můžete hlásit. Při adoraci a mši svaté zpívají scholy děkanátu Hranice, 

ministranti obou děkanátů jsou zváni také v plné ministrantské výstroji. FARKA 
 

Potáborové setkání 

V rámci pozitivních ohlasů na farní tábor zveme všechny účastníky tuto sobotu 7.9. od 

14:30 ke sportovnímu odpoledni a táboráku. Potraviny k opékání s sebou. FARKA 
 

Výstava o P.Fr.Alexovi, posledním primiciantovi z Drahotuš 

Celkem 8 drahotušských farníků jelo spolu s námi na ukončo-

vanou výstavu ke 100. výročí narození P. Františka Alexe. 

Odnesli jsme si nejen cenné poznatky ze života a navázali přá-

telské kontakty, ale také jsme se zastavili v Kostelci u Holešova 

za P.Janem Vinklerem, posledním žijícím knězem,rodákem dra-

hotušské farnosti k příležitosti 50 let jeho kněžství i od poslední primice v Drahotuších. 

Udělali jsme mu velkou radost. Kéž by takových akcí bylo víc. Fotografie: farní web. Vojta 
 

Pozvánka do Všechovic 

Přední světový chůdoherec Lennoire  Montaine; komedie Don Quijote de la Ancha – 

nejhranější představení v Evropě. Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky 

lze zhlédnout dne 15. září 2013 v 16:00 v kině. Představení přináší pohodu smích, a také 

potěšující dárečky. 

Těšíme se na Vás! Vstupné 70 Kč, jen předprodej na 723 363 152 o.s. Šimon Všechovice 
 

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

Ač to nevypadá, je reliéf P.Marie v Drahotuších ještě nedokončen. Poslední práce a 

konzervace se bude provádět z plošiny cca do 10.9. Pán Bůh zaplať prozatímním dárcům. 

Z fasády zbývá zaplatit 110.000Kč a reliéf zatím fakturu vystavenu nemá, ale bude cca 

135.000Kč. Na účtu máme už jen 50.000Kč. 

Kdo chce přispět 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 

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/


 

 
 

 

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 


