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                        Bože, tys nám poslal Vykupitele a přijímáš nás za své 

syny; pohlédni na nás s otcovskou láskou a dej,aby všichni,kdo 

věří v Krista, dosáhli pravé svobody a věčného dědictví. 
 

Ž 90 Pane,tys nám býval útočiš-

těm od pokolení do pokolení! 
 

 

Moudrý Bůh KKC 26–43 

a) Bůh tvoří s moudrostí a 

láskou; b) svět je uspořádaný a dobrý; c) Bůh přesahuje stvoření, uchovává je a řídí 

 Po 9/9 Út 10/9 St 11/9 Čt 12/9 Pá 13/9  So 14/9 Ne 15/9 

Drahotuše 18:00 7:40 --- --- 18:00 
Středolesí 

18:00 

Drah. 7:50 

Velká 15:00 

Jezernice 17:30 --- --- 17:30 ---  8:00 

Loučka --- --- 17:30 --- ---  9:30 

Partutovice --- --- --- 16:30 6:45 
svat.10:30 9:30 

Potštát  --- 
PM+14:30 18:30 --- --- Vambeřice 

Pouť farností 

11:00 

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

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

* Ve Spálově u Mariastein i v Hranicích, u kostelíčka slaví pouť mší sv. v 10:00.   

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

Na výzvu papeže Františka přidáme dnes k přímluvám: 

Panno Maria, pomoz nám odpovědět na násilí a válku silou dialogu, smíření a lásky. Jsi 

naší Matkou. Pomoz dosáhnout míru v Sýrii. Všichni jsme tvoje děti. Pomoz nám 

zasazovat se denně a v každém prostředí o budování skutečné 

kultury setkávání a pokoje. Maria, Královno míru, oroduj za nás! 
 

Pouť do Vambeřic v sobotu 14.9. bude! 

V 6:50 Velká, 7:00 Drahotuše, 7.15 Loučka. Návrat ve 20h. Zatím 

je ještě 14 volných míst z 51. Cena 280/100Kč. Zastávka v Králí-

kách na Hoře Matky Boží. Rodilá Polka jede s námi. Jedna cesta je do 200km.  o.Radomír 
 

Příští neděli: *ve všech farnostech je sbírka na opravy  

*v Jezernici a Partutovicích bude po mši svaté krátká pobožnost  

u misijního kříže při příležitosti svátku Povýšení Sv. Kříže. 

*v Potštátě slaví dožínky – poděkování za úrodu při mši svaté v 11:00 

*ve Velké slaví hodovou mši svatou ke cti Povýšení Sv. Kříže v 15:00 

*Také v Oseku nad Bečvou, Rouském a v Hustopečích slaví hody k Povýšení Sv. Kříže. 
 

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 
 

POZOR: Kalendář děkanátu 2014 se blíží k vydání. Počítejte s tím. 

Infolist 8.9.2013 z 23. neděle v mezidobí farnostem 
Drahotuše,Partutovice,Potštát,Jezernice,Loučka,Podhoří 

 



Pouť na Velehrad za obnovu rodin a duchov.povolání děkanátu Hranice a Šternberk 

V sobotu 21.9. Odj. cca ve 14 h bude upřesněn; návrat ve 20:30. Na autobus se můžete 

hlásit. K adoraci a mši sv. zpívají naše scholy, ministranti jsou zváni v oblečení. FARKA 
 

Chodník u kostela v Partutovicích 

V tomto týdnu se bude pokládat, pokud se každý den najde pár pomocníků. Sraz v pondělí 

v 8:30. Dokončí se příprava tam, kam bagr nedosáhl a rozvezou se z palet obrubníky.o.Rad 
 

1. společná pouť vdov a vdovců – Sv. Hostýn – sobota 5.10. 

10:15 mše sv. – Mons. Josef Nuzík, generální vikář; 13:00 svědectví vdov; 13:30 společná 

křížová cesta 1. v bazilice s diaprojekcí / 2. venkovní zastavení; 14:30 adorace a svátostné 

požehnání. Více apanakova@volny.cz ; PS: Tento den farnost Drahotuše pořádá pěší pouť 

na Sv. Hostýn. Pěší cestou se stihne svátostné požehnání. 
 

Centrum pro školy AO Vás zve na cyklus přednášek „Z dokumentů II. Vat. koncilu 

Přednáší Filip Breindl, vedoucí zpravodajské redakce rádia Proglas. Přednášky se konají 

5.10., 12.10. a 9.11. v budově kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc od 9:30 do 15:00. 

V programu bude mše sv. i možnost svátosti smíření. Účastí na přednáškách máme 

možnost získat plnomocné odpustky v roce víry. polcrova@arcibol.cz 
 

Pozvánky z Jitřenky na září 

po 9. 8:30 klub maminek + MM st 18. klub maminek se nekoná!! 

17:00 Taneční podv. pro ženy čt 19. 15:00 Tvoření 

st 11. 9:00 Dopolední klub maminek po 23. 8:30 klub maminek + MM 

17:00 Odpolední modl. matek 17:00 Taneční podv. pro ženy 

so 14. 15:30 Spolčo T- club st 25. 9:00 Dopolední klub maminek 

po 16. 8:30 klub maminek + MM Víkend 27. –29. Modlitební Triduum MM 

17:00 Taneční podveč. pro ženy po 30. 8:30 klub maminek + MM 

út 17. 18:30 Modlitby manželek     

Dopolední klub maminek každé pondělí a středu na faře v Hranicích 
Program: Pondělí – od 8:30: divadélko, říkanky s dětmi, minikatecheze, modlitby matek; 

Středa – od 9:00 říkanky, pohybové hrátky,  okénko do světa – besedy (témata se střídají:  

zdravý životní styl, rodičovství,  m-anima, knihovnička,) www.cpr-jitrenka.webnode.cz 
 

 Elena Sebíňová: Dávám všechno – životopisná kniha o rodačce z Drahotuš  

Nabízíme knížku o naší sestře S.M.Anežce, komtese Františce Coudenhove-

Honrichs, dědičce panství Kunštát, která přispěla velkým dílem k postavení 

kláštera v Rajhradě a strávila mnoho let mezi chudými v Argentině. Knížka je 

k nahlédnutí a k objednání na faře v Drahotuších do konce září. Doporučená 

cena 150 Kč. Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova, Rajhrad 
 

Majetkové narovnání – svobodná budoucnost církve v ČR 

*Sloužíme lidem bez rozdílu vyznání * Nezávislá a svobodná duchovní služba * Snížení 

zátěže pro veřejné rozpočty * Odpovědné a samostatné hospodaření s majetkem * Péče o 

nemocné, seniory a lidi v nouzi * Podpora rodiny, výchova a vzdělávání * Ochrana a 

rozvíjení kulturního dědictví * Posílení přirozené aktivity místních komunit. „Majetkové 

narovnání přinese církvi svobodu a nezávislost. To zajistí budoucnost naší služby věřícím i 

široké veřejnosti. Dominik Duka, předseda ČBK www.sluzbaverejnosti.cz 
 

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  
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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 

 
 

 

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 


